To byl 22. ročník legendárního závodu Salzkammergut Trophy 2019 !
Žádost o zveřejnění:
4 500 cyklistů se postavilo na start Salzkammergut Trophy 2019 déšťi a v chladnem pocasi:
Region sa stala opět hotspotem bikerske scény!
Bad Goisern; 4 402 účastníků na 3 dni akčních eventu, 7 maratónských tras mezi 22 a 210 km, 1200
dobrovolníků - to byl 22. ročník " Do pekla a zpět"!
Presne 5 hodin ráno – Start trasi A Salzkammergut Trophy – silny dest a pozde lijáky a chalni pocasi
odstartoval na náměstí v Goiserově náměstí více než 500 cyklistů, z toho 9 zen, na legendární 211
kilometrů pres Salzkammergut.
Konny Looser (SUI) udělal perfektní hattrick!
Favorit zavodu a vítěz Trophy poslední dva roky Konny Looser převzal vedení hned od začátku, ale měl
silnou konkurenci a sice s Rakušany Danielem Rubisoierem a Robertem Bergerem. Kilometr po kilometru
se švýcarští mohli ale distancovat konkurenci. A to behem zavodu jen zvysoval. Podle ocakavani více než
40% nedokončilo – zel taky Rubisoier a Berger museli vzdát kvuli nepříznivým podmínkám a nakonec
zavod nedokončili. Na druhou stranu, tyrolský Martin Ludwiczek a Lukáš Kaufmann z Horního Rakouska,
kteří obsadili další stupně podia, vedli skvělý závod s chytrou taktikou.
Evidentne tezke podmínky se vyselektovali taky kategorie u žen. Z devíti žen na trase A se do cíle dostala
jen jedna! Katharina Fiala z Vídňe byla jedinou ktera po 16 hodinách a 18 minutách finisovala prijela do
cíle po tme.
Maďarské a rakouské vítězství na trase B!
Trasa B byla nejlepší obsazenou trasou Trophy: 873 jezdcu. Trasa B s delkou 119 km a výškovych metru
3848 vyžadoval od účastníků vše. Tady zvítězil Christoph Soukup (Dolní Rakousy / KTM MTB Factory
Team) pred Alexanderem Stadlerem (tým Horního Rakouska / Intersport-Genesis) a vyhrál s velkým
naskokem: pět hodin a jedna minuta. Třetí místo obsadil německý Matthias Alberti také z KTM MTB
Factory Team.
Vítězství v zenske kategorii šla do Maďarska. Brigitta Poor těsně před Annette Griner (GER) a místním
hrdinkou Irinou Krenn z Bad Goisern / AUT.
Tina Koller (GER / TSV Oberammergau) a Jiří Novák (CZE / Full Gasss) vitezili na Gravel Marathon, který
je pevnou součástí závodního programu Trophy pres roky.
66 cyklistů se zúčastnilo soutěže Bosch eMTB Challenge podporované Trek. Vítězové byli Greta
Weithaler (ITA) a Emanuel Pombo (POR).
Pestrý program dělá Trophy vic a vic atraktivnejsi, a radost pro vsechni bikeri. V Salzkammergut Trophy
2019 opět nabídnul skvělý program. V pátek večer otevřel se otevrel Trophy vikend s unicycles DH.
Téměř 50 účastníků startovalo z Predigstuhl přes 4,1 km dlouhý sjezd do údolí. Zde vítězství jede pro
jihotyrolské tym v kategorii zen i mužu. V mužském závodě vyhral Florian Rabensteiner před svým
týmovým kolegou Lukasem Huberem a Michaelem Rabensteinerem. U zen: na stupních vítězů sestry
Laura a Sarah Baumgartner a Anna-Maria Perkmann.
Na startu v soutěži Pumptrack a SCOTT Junior Trophy s rychlým XC-Race trasou bylo na opět téměř 400
dětí.

4 402 účastníků - 36 národů - 5 soutěží!
Celkem 4 402 účastníků z 36 zemí se zúčastnilo na 12 různých soutěží Salzkammergut Trophy, díky
čemuž se region kolem Hallstättersee stala místem aktivním bodem horskych kol. Kromě sportovních
zajímavostí, vikendovy Trophy program nabidl hodne, takze vsichni si mohli vybrat. Na výstavě Bike Expo
s prezentovalo vic než 80 vystavovatelu jejich nejnovější modely kol, vybavení a módní sportovní zbozi.
Veškeré výsledky všech soutěží, aktuálních novinek a fotografií naleznete v sekci
Internet na
www.trophy.at
Zde video materiál:
https://www.dropbox.com/sh/vxju6mhi1uvb9tq/AADJLAk1vtonkp2xYkrf88QHa?dl=0
Termin na pristi rok - 23. ročník Salzkammergut-MTB-Trophy 2020: 17.-19. Červenec 2020 !!!

