Stupavský maratón

X. ročník - leto 2012

Po vydarenom zimnom MTB cyklomaratóne, o ktorom ste mohli čítať na http://www.nob
af.sk/reporty/143-zimnymtbmaraton2012
sme boli prevetrať závierky aj na tradičnej letnej verzii, v Stupave. Posledný júlový víkend
patril kondícii, odhodlaniu a pevnej vôli. Na štart sa postavili stovky súťažiacich. My sme
zase bdeli nad ich výkonmi a náš obdiv sa snažili vniesť aj do fotografií. V sobotu skoro
ráno sme sa s kamošom Paľom (Polal) opäť vybrali postávať popri trati a fotiť športovcov
mihajúcich sa snáď nadzvukovou rýchlosťou.

Stupavský maratón postavil svoju maratónsku dedinku s rozlohou 20 000 m2 na konci
Kalvárskej ulice. Tento rok zaradili organizátori do programu aj trať s dĺžkou, pri ktorej sa
bežnému rekreačnému cyklistovi asi zakrúti hlava – 105 km s celkovým prevýšením 2950 m. Na
najdlhšiu trať sa logicky štartovalo najskôr.
Prichádzam do areálu pred ôsmou hodinou. Víta ma prázdny stan a poloprázdne stánky... aaá v
diaľke známe tváre organizátorov a fotografov. Pred deviatou sú obaja zástupcovia NOBAF na
mieste a pripravení na štart. A je odštartované. Na trať neuveriteľnej 105-ky sa vydalo 81
cyklistov. Kolotoč sa začal. Každú hodinu nasledovali štarty 76 km; 42 a 25 km súťaží.
Pred štartom o desiatej sme sa rozdelili. Paľo odchádza k stanovisku helikoptéry nafotiť štart z
nej. Ja si beriem za svoje nafotiť štart zo zeme. Management logistiky v súvislosti s fotografmi
nefungoval tak, ako sme očakávali po skúsenostiach zo zimy. Zostali sme bez šoféra s autom.
Zostávalo nám vydať sa peši na trať, vždy tam počkať cyklistov a potom prísť peši späť alebo
vyviesť sa pohotovostným autom IRS a naspäť na vlastnú päsť. Jeden to aj využil. Nasadol do
jeepa a najbližších sedem hodín sme ho nevideli. Potom nám vyrozprával čo zažil. Vyviezli ho
na miesto, kde čakal tri hodiny na prvého cyklistu a keď dofotil, musel ísť (ak si dobre pamätám)
osem kilometrov peši lesom späť k nám. Ak teda pôjdete fotiť, nespoliehajte sa na nikoho –
najistejšie je ísť na miesto s predstihom na vlastnom bicykli.

Celý deň sme fotili v maratónskej dedinke. Akčné zábery pádu do ľadovej kaluže (ako napr. htt
p://www.nobaf.sk/reporty/143-zimnymtbmaraton2012
) teda v galérii nenájdete, ale snažili sme sa zachytiť atmosféru na štarte, v cieli a sprievodného
programu, ktorý k takejto akcii neodmysliteľne patrí.
Okrem predajných a servisných stánkov s cyklovýbavou sa tu nachádzali samozrejme stánky s
občerstvením, veľká 6x4 metrov LED obrazovka (aktuálne bežal prenos z Londýna kde pretekal
Peter Sagan) a atrakcie pre deti.
Približne v hodinových intervaloch vystupovali v rámci sprievodného programu aj mladí
akrobatickí bikeri z VSA Extreme. Podvečer, po vyhlásení výsledkov, sa na pódiu rozložila
kapela a odpálila to skladbou Passanger od Iggy pop. Pomaly sa stmievalo. Po celom dni na
slnku som si to vychutnával – dobrá hudba, mierny vánok a... áno začína pršať. Spočiatku len
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kde-tu mi drobná kvapka schladila stále rozhorúčenú pokožku. S každou kvapkou dážď silnel.
Ohňová show naplánovaná na deviatu hodinu asi nebude. Z ničoho nič dážď ustal a ich
vystúpenie opäť nesklamalo. „To nie je možné.“, pomyslel som si. Akoby niekto z organizátorov
mal konexie tam hore... Ohňová show končí. Balíme si veci a prekladajúc jednu nohu cez druhú
odchádzame k parkovisku a smer Bratislava. Zajtra asi nebudem mať síl ísť aj na Markíza Run
zo Záhorskej Bystrice do Stupavy. Ani sme poriadne nenastúpili do áut a Stupavu začala
osvetľovať ďalšia ohňová show...nebeské divadlo za doprovodu zvukových efektov.

Ešte vám poviem nejaké (podľa mňa) zaujímavé čísla o jubilejnom 10. ročníku Stupavského
maratónu.

Celkovo sa na štart postavilo: 869 cyklistov a z toho do cieľa prišlo:
na 105 km trati:
68
na 76 km trati:
138
na 42 km trati:
477
na 25 km trati:
148

Okrem Slovákov sa na trati pohybovalo aj 98 Čechov, 21 Rakúšanov. Jeden až dvaja účastníci
pochádzali aj z Anglicka, Nemecka, Holandska, Slovinska a USA.
Akcia v číslach:

Odjazdená vzdialenosť: 41.362 km
Pre porovnanie – rovníkový obvod Zeme je 40.075 km a dĺžka Tour de France v roku 2012 bola
3479 km.
Odjazdené celkové prevýšenie: 1.018 km
Pre porovnanie – Výška Mount Everestu je 8,848 km a jazdci spoločne prekonali jeho výšku
115 krát. Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) obieha okolo Zeme vo výške 330 km. Jazdci sa
spoločne prekonali výšku jej orbitu 3 krát.
Priemerná rýchlosť víťazov: 22,79 km/h
Pre porovnanie – Keby jednotlivec chcel prejsť takouto rýchlosťou celkovú prejdenú vzdialenosť,
a išiel by nepretržite 24 hodín denne, zabralo by mu to 75,6 dňa.
Celková spotrebovaná energia: 10.395.015 kJ = 10,4 GJ
Rovnaké množstvo energie obsahuje: 10.162 ks hamburgerov McDonald,
5.775 l nápoja Coca Cola,
4.125 ks čokolády Milka,
3.465 kg zemiakovej kaše alebo
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14.850 kg šalátových uhoriek.

Užitočné informácie: http://www.stupavskymaraton.sk/
Výsledky: http://www.stupavskymaraton.sk/vysledky-maratonov/
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