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FINÁLE ME V ENDURE V UHLÍŘSKYCH JANOVICIACH (ČR)
Tohtoročný Európsky šampionát v endure vyvrcholí tento víkend 6.-7.9.2014 záverečným podujatím
v Uhlířskych Janoviciach (ČR). Šampionátu sa zúčastní celkom 13 jazdcov SMF.
V najmladšej kategórii juniorov do 20 rokov bude štartoval tento rok po prvý krát Martin Peszeki (# 81).
V juniorskej triede E1 sa predstaví Michal Drevenák (# 7), ktorý je v priebežnom poradí ME na
10.mieste. V triede junior E2/E3 štartujú traja naši jazdci a to Michal Košík (# 111, priebežne v ME
11.miesto), Branislav Belluš (# 112, priebežne 21.miesto) a český jazdec s licenciou SMF Jan Vašta (#
121), pre ktorého to bude prvý tohtoročný štart na ME. Martin Krátky, ktorý je v priebežnom poradí
z našich juniorov v tejto triede na 10.mieste sa pre zdravotné problémy nemôže podujatia zúčastniť.
V seniorskej triede E1 štartuje s licenciou SMF český jazdec Jan Benda (# 217) a v triede E2 sa predstaví
Ondrej Vážny (# 308, priebežne v ME na 15.mieste).
V kategórii Veterán nás budú reprezentovať traja jazdci a to Jozef Marenčák (# 503), ktorý je v
priebežnom poradí ME na medailovom treťom mieste, Emil Čunderlík (# 503, priebežne na 7.mieste)
a Peter Leskovjanský (# 514) pre ktorého to bude prvý štart v ME 2014.
Aj na tomto „enduro“ šampionáte máme svoje želiezka v ohni medzi ženami - Zuzana Gáherová (#
604) je v priebežnom poradí ME na 4.mieste len s trojbodovou stratou na tretiu priečku, Michaela
Polívková (# 606), pre ktorú budú Uhlířske Janovice taktiež premiérov v ME 2014.
Dlhoročný organizátor enduro podujatí v ČR Enduro klub Uhlířske Janovice, pod vedením českej
legendy endura Jiřího Pošíka, je zárukou kvalitného a veľmi dobre pripraveného vyvrcholenia ME
enduro 2014. Pevne veríme, že sa našim jazdcom bude v Čechách dariť a že svojim výkonom postúpia
v konečnom poradí tohtoročného európskeho šampionátu len vyššie.
Bližšie informácie priamo z podujatia:
Peter Lazar, 0905484450
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