V ukrajinském finále ES24 byli čtyři Češi, tedy zase polovina v našich barvách.
Horký bílá, Reček zelená, Vojtík oranžová a Krčil žlutá. Dále potom Sinisaari na
červené, Jansons na modré, Fyhr na fialové a Trigilio na černé.
Před startem proběhlo skupinové focení po vzoru Nagano a potom představování
jednotlivých jezdců.
Potom připomenutí, že nasazují jen nasazovači. Mechanik musí vracet model do
závodu jen v servisním prostoru.
V 12,36 SEČ bylo odstartováno.
V první jízdě Fyhr jezdí soustavně časy 3,8, Horký a Reček 3,9. Mírně zaostávají jen
Trigilio na černé a Sinisaari na červené, kteří jezdí na 4,1.
Po prvním segmentu ve vedení Fyhr, Jansons a Reček. O kolo zpět Horký a Vojtík.
Továrník šestý, ztrácí 5 kol.
Ve druhé jízdě mají Horký i Fyhr krajní drážky. A ani jednomu to zjevně nevadí. Fyhr
dál jezdí 3,8 téměř stále, druhý Jansons o desetinu méně. Ztrácí na Fyhra dvě kola,
Horký ztrácí tři, Vojtík a Reček čtyři. Fyhr dal na černé 76 kol, uvidíme, kolik dají
ostatní.
Trigilio již ztrácí 20 kol, Sinisaari 17. Stále jezdí nad 4,1 na kolo, a to i na dalších
drážkách.
Třetí jízda.
Fyhr na žluté jezdí (jak jinak) stále 3,8, někdy dá i 3,7. Ale i Horký na zelené soustavně
krouží 3,8, zbytek 3,9.
Trigilio na oranžové konečně pod 4,0, ale stále je osmý. Podobně se totiž rozjel i
Sinisaari.
Fyhr po třetí jízdě vede o pět kol, druhý je ale již Horký. O kolo za ním Jansons, Vojtík,
Reček a Krčil. Rozestupy stále minimální. Jenom Fin má náskok necelých pět kol.
Ve čtvrté jízdě měl Horký veliké problémy a je jasné, že jemu se titul vzdaluje. Velká
škoda, vypadalo to, že závěr bude podobný jako ve formulkách.
Nyní Fyhr vede vcelku jasně před Jansonsem o šest kol. Vojtík je další 3 kola dále.

V polovině závodu se mění nasazovači. Vojtík stahuje Jansonse, Horký začal po
opravě jezdit 3,7, ale ztráta je obrovská.
Fyhr na bílé mírně zpomalil, možná mu náskok stačí. Ale ne, zase dává 3,7. Jen on a
Horký.
V této jízdě zajeli nejvíce kol Vojtík (75), Krčil, Fyhr a Horký (74).
Propadl se Reček dvě kola za Horkého a vlastně i Jansons, který je třetí s Krčile. Druhý
je Vojtík, ale na Fyhra ztrácí již 8 kol.
Pokud nebude mít Fin technické problémy, vypadá to, že získá na Ukrajině druhý titul.
Pitomé reklamy na USTREAMU na lyžování. Část přenosu chybí.
V sedmé jízdě je Vojtík znenadání jen kolo za Fyhrem. A to je Vojtík na černé a Fyhr na
zelené. Důvod nejasný. Možná přezutí kol, možná lehký problém. Že by se Fin
psychicky zhroutil z vedení v závodě vylučuji, tento mimozemšťan totiž žádné nervy
nemá.
Časy jezdí totožné, 3,8-3,9. Vojtík to nebude mít lehké.
Nejede také Reček, kdoví, co se v mezidobí stalo.
Fyhr ale ke konci předposlední jízdy znovu poodskočil na celkový rozdíl tří kol.
Úžasně jede Trigilio, s Horkým je v této části závodu nejrychlejší , stále 3,7. Bohužel
oba mají ztrátu.
V posledním segmentu jsou Fyhr a Vojtík vedle sebe. Fin modrá, Čech žlutá. Fyhr je v
sevření Vojtík a Horký. Horký je již čtvrtý, bylo by to asi s Fyhrem vyrovnané.
Tentokrát to měl Fyhr mnohem snazší než ve formulkách. Zvítězil s náskokem 4 kol na
druhého Vojtíka. Třetí skončil Jansons. Potom Horký, Krčil, Trigilio, Sinisaari a Reček.
Oproti vítězství ve formulkách, z něhož měl po těsném vítězství i ledový Fin zjevnou
radost, se tentokrát zaradoval po dojezdu svým tradičním způsobem. Zůstal stát a
pronesl jediné slovo "good".
Více musí sdělit ti, kteří tam byli.
Doctor

