Kudlanka

TRIATLON - ZÃ•VOD PRO VÅ ECHNY
Sobota, 11 srpen 2007

Co to je triatlon asi v&scaron;ichni víte. KdyÅ¾ ne pÅ™esnou definici, tak alespoÅˆ zÄ•ásti - Å¾e se jedná o trojdílný závod: v jíz
kole, v plavání a v bÄ›hu. Å½e to chce nejen patÅ™iÄ•nou tÄ›lesnou zdatnost, ale pÅ™edev&scaron;ím osobní odvahu, je
jednoznaÄ•né. Nu, kdo z vás nÄ›co podobného uÅ¾ nÄ›kdy zkusil?
V idaÅ¾ském hlavním mÄ›stÄ› Boise (kde Å¾ije moje dcera) poÅ™ádala tamÄ›j&scaron;í organizace YMCA tento závod pod
pÅ™íznaÄ•ným názvem: Why not triatlon. Konal se v Park center Pond - a letos jubilejnÄ› podvacáté. Není to samozÅ™ejmÄ› a
výhradnÄ› pro aktivní triatlonové závodníky, ale pÅ™edev&scaron;ím pro veÅ™ejnost.
Na vÄ›ci samotné se mi nesmírnÄ
naplÅˆuje krásné heslo: Není dÅ¯leÅ¾ité vyhrát, ale zúÄ•astnit se. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e v&scaron;echny kategorie mají své vít
nejlep&scaron;í závodníky, kteÅ™í byli ocenÄ›ni. Ale &scaron;lo pÅ™edev&scaron;ím o bájeÄ•ný sportovní záÅ¾itek. A tak byl
nakonec spokojeni v&scaron;ichni. Ten, kdo bÄ›Å¾et nezvládl, do cíle do&scaron;el. Kdo nemohl plavat na Ä•as, doplaval do
cíle tak, jak zvládl.
A stejné to bylo i s jízdou na kole. V&scaron;ak také úÄ•astníci byli v&scaron;ech vÄ›kových i sportovních
kategorií. V&scaron;ichni (mimo mládeÅ¾e, pochopitelnÄ›) plavali 400 m, ubÄ›hli 3,5 kilometrÅ¯ a 10 km ujeli na kole. Bylo
moÅ¾no se zúÄ•astnit i skupinovÄ›, coÅ¾ byla soutÄ›Å¾ pro rodiny. Z pÅ™ihlá&scaron;ené &bdquo;skupiny" pak závodil kaÅ¾
úÄ•astník pouze v jedné disciplinÄ›.
PochopitelnÄ›, Å¾e v profi triatlonu mají závodníci pÅ™edepsaný odÄ›v, vybavení atd.
v&scaron;ichni to, co si doma vyberou. PÅ™edepsané jsou jen helmy na cyklistickou Ä•ást a je nutno mít zkontrolované
kolo (aby se cestou nerozpadlo), také se nenaÅ™izuje speciální odÄ›v; nepÅ™ípustné je v&scaron;ak plavat bez plavek :-))).
V&scaron;ichni dostali plavecké Ä•epice se svým Ä•íslem - Ä•ísla byla vyznaÄ•ena i na kole, na triÄ•ku, napsána byla i na
paÅ¾ích a stehnech sportovcÅ¯.
Dále mÄ›li závodníci pÅ™ipnut magnetický pásek (mÄ›Å™ící Ä•ip) nad kotníkem nohy; ten
kontroloval, zda je dodrÅ¾ována trasa. Je&scaron;tÄ› brýle a krém do nich (plavání), nezbytnou pitnou vodu, poÅ™ádné boty
na bÄ›hání a jízdu na kole, vhodné ponoÅ¾ky, lÅ¾íci na boty, I-pod na bÄ›h - a to by asi bylo v&scaron;e.
Víte, kolik bylo
závodníkÅ¯ celkem? PÄ›t set. Na tamÄ›j&scaron;í pomÄ›ry obrovská úÄ•ast. Je nutno si uvÄ›domit, Å¾e Boise má jen o nÄ›co v
obyvatel neÅ¾ jedna praÅ¾ská Ä•tvrÅ¥ a ve státÄ› Idaho je lidí jako v celé Praze.
Mimo jiné - tenhle stát amerického
StÅ™edozápadu, který se mj. nazývá drahokam - &bdquo;Gem State", má jednu nesmírnÄ› závidÄ›níhodnou pÅ™ednost: kdyÅ
doma utÅ™ete prvního ledna prach, do pÅ™í&scaron;tího prvního ledna jej utírat nemusíte. Ano, tak je tam nádhernÄ› Ä•istý
vzduch... Pro zajímavost:
PÅ™eváÅ¾nou Ä•ást Idaha zaujímají Skalisté hory s drsným kontinentálním podnebím. Je to kraji
plná Å¾ulových hor, úrodných farem, jezer, vodopádÅ¯, kaÅˆonÅ¯ a roklin. Hell's Canyon (Pekelný kaÅˆon) je nejhlub&scaron;í v
Severní Americe. Je hlub&scaron;í dokonce neÅ¾ Grand Canyon a Shoshone Falls (Shoshonské vodopády) na Snake
River (Hadí Å™ece), jsou vy&scaron;&scaron;í neÅ¾ Niagarské vodopády. d@niela
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