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XC Žerible, 17.4.2011
Karavana slovenske XC scene, se je 17.4 ustavila v bližini Postojne, na drugi dirki za SLOP na
vojaškem poligonu Poček, poleg hriba Žerible, po katerem dirka tudi nosi ime.
Letos so se organizatorji, KK Postojna, odločili da spremenijo, lani ne preveč priljubljeno progo.
Dodali so par singelc, nov klanec in najboljši del... super spust po gozdu, zaradi katerega se je
splačalo pomatrati in priti na vrh klanca, da si lahko potem par sekund užival v spustu.
Večina proge je sicer ostala ista, vendar so jo ti dodatki precej popestrili, tako da smo bili
tekmovalci kar enotnega mnenja, da je letošnja proga res dobra.
en izmed letošnjih novih delov

Proga ki poteka več ali manj po raznih testnih poteh za vojaška vozila je precej tekoča, z nekaj
ravninami kjer je pametno voziti v zaveterju, vsebuje tudi dva malo daljša klanca, prvi je precej
tehničen in kar zahteven ker se na vrhu še malo poravna in nato spet dvigne, drugi vzpon, pa je
dokaj enakomeren, srednje zahteven. Značilnost proge je tudi 20m res strmega klanca, ki je
nezvozljiv, tako da ga moramo tekmovalci prehoditi, preteči...kakorkoli priti na vrh.
Za to progo je značilen še stalen veter, ki je sicer na nekaterih odsekih v pomoči, medtem ko te na
drugih delih zabija "kontra".
del po katerem je sicer letelo, vendar je bil stalno
prisoten veter ki te je, če si bil sam kar precej zaviral

Start dirke smo imeli ob 13h, na startu sem precej zaostal, ker se je nekaterim mladincem precej
mudilo in so se zapletli že pred prvim ovinkom, tako da je bilo potrebno skoraj ustaviti. Štartni krog
sem tako prevozil na daski, saj sem hotel uloviti priključek z najboljšimi.
Prva dva kroga sem vozil precej zadržano, potem pa sem začel napadati... Priključil sem se par
grupam ki sem jih dohitel in sem jih potem tudi na tehničnem peš-klancu prehitel.
Prav za ta klanec, sem si letos rekel, da "imam da ga pretečem" drugače sploh nimam kaj tam
iskat, in res, vsak krog sem se prepričal da moram prijeti kolo in ga preteči namesto prehoditi kot
lani, ko sem se smilil sam sebi. S tem tekaškim vložkom mi je uspelo prehiteti kar nekaj
tekmovalcev ki so bili na tem delu počasnejši.

peš klanec, mrtev pod klancem, še bolj mrtev na
vrhu

Nekje na sredi dirke sem se začel približevat Vogrinu in Cehnerju ki sta bili konstanto cc 100m
pred mano. Na hupserjih, spustih ter peš-klancu, sem se jima precej približal, a kaj ko sta po
ravnem šla hitreje, potem pa je prišel še klanec kjer sta bila za odtenek boljša tako da se mi jima ni
uspelo približati za konkretnejši napad. To se je ponavljalo iz kroga v krog, v zadnjem krogu sem
še zadnjič poizkušal vendar ni in ni ratalo tako da sem potem na koncu osvojil 7mesto generalno in
tudi v konkureci. Zmagal je Budin, kateri si je končno zaslužil zmago, saj je bil že parkrat povsem
pri vrhu pa so ga "tujci" zrinili z najvišje stopničke.
Z svojo vožnjo sem zadovoljen, tudi proga mi je res ustrezala, saj sem se na spustih kar dobro
spočil in sem čez hupserje kar letel. Še vedno mi pa manjka, dober start in držanje ritma v prvih
krogih, kjer ponavadi preveč izgubim se moram potem boriti iz ozadja.
sweet hupserčki, tle sem ga pa kar pošteno pohodil

U23 tekmovalci so me malo "razočarali" saj nobenemu ni uspela vidnejša uvrstitev v generalni
razvrstitvi, kar priča o dokaj šibki konkurenci med mlajšimi člani. Sicer počakajmo da pride
Ferenčak na kakšno dirko, pa bo takoj scena drugačna.
Obenem pa so me res prijetno presenetili nekateri mladinci Završnice in Energije, kateri se
trenutno peljejo konkurenčno članom . Sicer res vozijo le 4-5 krogov, venda jih očitno odpeljejo na
mrtvo, brez taktiziranja, vseeno potem kakšnega pobere v zadnjih krogih. Ampak, če jim uspe
zadržati in v par letih še povečati hitrost, bomo imeli v par letih kar močno člansko kategorijo.
Sedaj sledi dirkaški premor, saj ni na koledarju nobene konkretne dirke, tako da bom ta čas
posvetil malo bolj resnim treningom da vsaj malo nadoknadim zaostanke, ter se "upam" na
naslednji dirki vrnem že bolj konkurenčen.
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