Středisko volného času Svitavy „Tramtáryje“ a cestovní kancelář Há – Vo,s.r.ž. Svitavy

22. ročník

Šestihodinovky na kole
22.ročník Šestihodinovky na kole se jel v neděli 13.9.2020. Letos již popáté jako Memoriál
Pepy Vojty, jeho spoluzakladatele.
Pěkné počasí přálo letošní Šestihodinovce, ale na startu se sešlo jen 23 vyznavačů šlapání na
kole. Bylo to o 7 osob méně než loňského roku, kdy nám počasí naopak nepřálo, bylo deštivo.
Jezdili jsme po upraveném okruhu, protože v opravě byla silnice v Lánech a v Hradci nad
Svitavou. Okruh byl jen o 50 m kratší než klasický, ale více hrbolatý, zejména po Svitavské
ulici. Po poledni nám jízdu začal znepříjemňovat silnější severozápadní vítr přes Vendolí.
Na jaře zemřel pan Milan Bublik, ale občerstvovací stanice ve Vendolí i dále funguje, jen by
si zasloužila větší návštěvnost.
A teď ke sportovní stránce Šestihodinovky :
Každý jsme jezdili, na co jsme měli. Nejvíce okruhů, celkem 10 zvládla Lenka
Suchánková.
100 km (7 okruhů a více) ujelo 7 účastníků.
Nejstarším účastníkem byl Toňa Boucník (73 let), nejmladší účastnici Petra Břenková (8 let).
Při závěrečném hodnocení akce „U Rumpala“ padlo několik návrhu na další vylepšení a
zpestření při pořádání příští rok.
Kategorie : sváteční jezdci
Libor Lněnička (1980)
Petr Bilina (1956)
Antonín Dvořák (???)
Jiří Klusák (1973)
Martin Betlach (1983)
Michaela Andělová (1994)
Antonín Boucník (1947)
Petr Špaček (1954)
Martin Břenek (1995)
Kategorie : dědci a pradědci
Zdeněk Klíma (1955)
Ladislav Tobiáš (1953)
Lubomír Durák (1954)
Vladimír Dudycha (1966)

9 okruhů
7 okruhů
6 okruhů
3 okruhy
2 okruhy
2 okruhy
2 okruhy
???
1 okruh
7 okruhů
7 okruhů
6 okruhů
6 okruhů

Kategorie : benjamínci (od 10 do 15 let)
Lucie Kubálková (2007)
3 okruhy
Lucie Břenková (2008)
3 okruhy

Kategorie : fit babičky a prababičky
Dana Gregorová (1955)
3 okruhy
Kategorie : mrňousové (do 163 cm)
Petra Břenková (2012)
1 okruh
Kategorie : poupata a rozkvetlé růže
Lenka Suchánková (1968)
10 okruhů
Kategorie : krátkozrací
Jiří Hábík (1948)

4 okruhy

Kategorie : plešatí
Martin Kuda (1987)

7 okruhů

Kategorie : trosky (nad 50 let)
Petr Nečas (1948)
4 okruhy
Kategorie : cvalíci (nad 100 kg)
Josef Břenek (1995)
1 okruh
Kategorie : ambiciózní profíci
Josef Vojta mladší (1973)
8 okruhů

