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Romana ve ãtvrtek vyuÏívala voln˘ch
jízd k tomu, aby zjistila, kudy traÈ vlastnû
vede, vr˘vala si do pamûti brzdné i akce-
leraãní body. To v‰e probíhalo i bûhem pá-
teãních voln˘ch tréninkÛ. To byla i doba,
kdy se zaãali sjíÏdût na tento okruh i ostat-
ní na‰i konkurenti, jichÏ bylo tentokrát
podstatnû víc, neÏ na jin˘ch závodech. 

Technické problémy, které jsme mûli
pfied závody v Brnû, nás bohuÏel neo-
pou‰tûly ani zde. Romana si stûÏovala
znovu na obtíÏe pfií podfiazování na niÏ‰í
rychlosti a bylo to znát i na zajíÏdûn˘ch
ãasech, které byly podstatnû hor‰í, neÏ
u jejich soupefiÛ. A mûlo b˘t i hÛfi. KvÛli
tûmto problémÛm jsme nestihli sobotní
první dopolední kvalifikaãní trénink.
Zb˘val jen jeden, odpolední. Bylo potfie-
ba ho absolvovat  co nejlépe, protoÏe za-
jet˘ ãas rozhodoval o postavení na startu
nejen sobotního, ale i nedûlního závodu.
I pfies ve‰kerou snahu na‰e jezdkynû od-
poledne zajela sice pát˘ nejlep‰í ãas, ten
byl ale o více neÏ tfii sekundy hor‰í, neÏ
ãas nejrychlej‰ího jezdce. Znovu se tedy
‰roubovalo a ladilo.

Start do sobotního závodu mûla
Romãa vynikající. Sotva zhasla svûtla,
vyrazila vpfied a pfied první zatáãkou by-
la tfietí. Ov‰em na jejím v˘jezdu ‰li sou-

Oprava trvala aÏ do noãních hodin.
V̆ sledek této poctivé, aã nepfiíli‰ ãistotné
práce se projevil. A to hned pfii ranním
warmupu, kdy Romãa zajela ãas na jedno
kolo o více neÏ tfii sekundy rychlej‰í, neÏ
v kvalifikaci. I poãasí se nedûlnû „polep-
‰ilo”. PfieháÀky z minul˘ch dnÛ nehrozily.

Start do druhého závodu! Tentokrát si-
ce nebyl takov˘ jako vãera, ale Romana
se soupefiÛ drÏí jako klí‰tû! A ti ji, krom
vedoucího jezdce vÛbec neujíÏdûjí.
A Romãa bojuje jako lvice, tak jak ji zná-
me. Ale ani soupefii se nevzdávají. Pofiadí
se mûní kolo od kola, zatáãku od zatáãky.
Romana je jednu chvíli aÏ ‰está s vût‰í
ztrátou. Tu ale bûhem dal‰ích kol likvi-
duje a znovu se zapojuje do boje ve sku-
pince tfií jezdcÛ. Poslední kolo! Podafií se
Romãe dojet i jezdce na tfietím místû?
BohuÏel. Kdyby se jelo je‰tû jedno kolo
navíc, tak vûfiíme, Ïe ano. Takhle to byla
o 1.616 s. „jen” brambora. Ale hodnû
cenná a body za ni se budou urãitû je‰tû
moc hodit. DivákÛm se její v˘kon líbil
a ocenili ho tak, jako i její soupefii, ktefií jí
pfii‰li pogratulovat. Rychle balíme a arri-
vederci Italia, uÏ 25. kvûtna nás ãeká ma-
ìarská Pannonia. Tak drÏte palce! 
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pefii pfied ni. Na prÛjezdu cílem prvního
ze ãtrnácti kol byla aÏ osmá. Aã uÏ na
poslech bylo zfiejmé, Ïe potíÏe s fiazením
trvají, stále bojovala. Pomohlo jí i od-
stoupení dvou jezdcÛ, ale ostatní za se-

bou udrÏela. Jen ta ztráta celého kola na
vítûze byla hrozivá.  Ale prvních deset
bodÛ do klasifikace bylo „doma”.

Ihned po závodû pfii‰lo jednoznaãné
rozhodnutí. Celá pfievodovka musí ven!

K prvnímu leto‰nímu dvojzávodu seriálu Alpsko-Jadranského mistrovství, kter˘ se jel v sobotu 3. a v nedûli 4. kvûtna, jsme
cestovali poprvé v historii na‰eho t˘mu na sever Apeninského poloostrova. Po dvanáctihodinové cestû jsme koneãnû dorazili
do mûsta Adria, u nûhoÏ závodní okruh Adria international raceway leÏí. Jde o okruh pomûrnû krátk˘, mûfiící jen 2 657 m. 

CENNÉ BODY Z ITÁLIE

Romãa na startu.


