Sagan má jasno: Chcem aj tretí zelený dres z Tour de France!
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Peter Sagan prezradil, že pred Giro d´Italia, na ktorom nikdy neštartoval, uprednostňuje Tour de
France. Na najslávnejších cyklistických pretekoch má tento rok jasný cieľ - do tretice získať zelený
dres.
Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou jarnú časť sezóny s účasťou na klasických pretekoch
a pred sebou prípravu na vrchol roka - Tour de France. Na francúzskych cestách bude obhajovať
triumf v bodovacej súťaži o zelený dres.
Jazdec tímu Cannondale má jasný cieľ pre slávne podujatie - získať aj do tretice zelený dres.
"Vzhľadom na kvalitnú konkurenciu to však nebude jednoduché. V pelotóne bude päť až osem
adeptov na túto poctu," povedal Peter Sagan, ktorého najväčšími vyzývateľmi na Tour de France budú
elitní šprintéri Mark Cavendish, André Greipel či Marcel Kittel.
Nie je to počítačová hra
V súčasnosti myslí najmä na prípravu, samotnou Tour de France sa najlepší slovenský športovec
roka 2013 nezaoberá. Na každých pretekoch si dáva ciele podľa vývoja pretekov.
"Cyklistika nie je hra na počítači, nedá sa v nej všetko presne naplánovať a naprogramovať. Preto
sa ešte teraz nezaoberám v myšlienkach priebehom tohtoročnej Tour de France."
"Niektorí mi vyčítajú moje postoje, ale ja sa orientujem pri stanovení cieľov podľa vývoja pretekov,"
zareagoval na otázku o tohtoročnej "starej dáme".
Čítajte viac:
Po párdňovom oddychu a tréningu na Slovensku, ktorý spojil aj s účasťou na cyklojazde pre
fanúšikov v bratislavskej Petržalke, odcestuje 24-ročný Žilinčan v pondelok do zámoria.
V USA najskôr absolvuje vysokohorské sústredenie a potom od 11. do 18. mája obľúbené preteky
Okolo Kalifornie.
Na tomto podujatí je s desiatimi etapovými prvenstvami, z ktorých dva získal vlani, rekordérom. Na
Okolo Kalifornie sa predstaví Sagan piatykrát v kariére.
"Preteky v Kalifornii mám rád. Aj tento rok by som si na nich rád zopakoval nejaké etapové
víťazstvo," odpovedal na otázku agentúry SITA jazdec tímu Cannondale.
Kamarát Alonso
Po pretekoch ostane naďalej v zámorí a v Colorade sa na ďalšom sústredení bude pripravovať na
ďalšie európske štarty. Na starý kontinent sa presunie pred júnovými pretekmi Okolo Švajčiarska,
ktoré budú preňho generálkou na Tour de France.
V poslednom čase sa Sagan viackrát stretol s pilotom formuly 1 Fernandom Alonsom, ktorý je
veľkým fanúšikom cyklistiky. Španiel sa teraz snaží vytvoriť nový tím a rád by v ňom privítal aj
slovenského cyklistu.
"Stretli sme sa viackrát, naposledy pri pretekoch v Dubaji. O tíme sme sa však veľmi nebavili. Skôr
o tom, ako sa kto má. Vďaka známosti s Alonsom som teraz začal pozornejšie sledovať aj preteky
formuly jeden, aby som vedel, ako jazdí môj kamarát," povedal Sagan.
Ak by bol Talian, išiel by na Giro
V sobotu predpoludním si úspešný Žilinčan prevzal z rúk veľvyslanca Francúzska na Slovensku
Didiera Lopinota pamätnú plaketu Parížskej mincovne vydanú pri príležitosti 100. ročníka Tour de
France.
O pár dní sa v Taliansku začína Giro d´Italia, na ktorom doteraz Sagan neštartoval, aj keď jazdí za
taliansky tím.
V osobnej hierarchii uprednostňuje Tour de France. "Ak by som bol Talian, potom by som asi mal
ambíciu štartovať na Gire. Mojím snom bolo jazdiť na Tour de France a veľmi si cením možnosť, že
môžem na týchto pretekoch štartovať," doplnil Peter Sagan.
Prišlo 2-tisíc ľudí
Napriek tomu, že presné počty ešte nie sú známe, podľa organizátorov akcie "Zabicyklujte si s
Petrom Saganom" sa na jazdu bratislavskou Petržalkou s víťazom bodovacích pretekov Tour de
France 2013 prihlásilo približne 2000 ľudí.
Hovorkyňa Mestskej časti Bratislava-Petržalka Michaela Platznerová informovala, že sa
podarilo prekonať rekord z minulého roka, keď malo toto športovo-spoločenské podujatie premiéru.
"Výbornú atmosféru akcie nenarušil ani dážď," uviedla Platznerová a dodala, že možnosť stretnúť

sa s Petrom Saganom prilákal veľký počet rodín s malými deťmi. "Práve pre najmenších bola možnosť
byť v blízkosti cyklistického šampióna veľkým zážitkom," poznamenala petržalská hovorkyňa.
Jazdu pelotónu na čele so Saganom odštartoval starosta Petržalky Vladimír Bajan. Konštatoval, že
aj dnešné cyklistické podujatie korešponduje s filozofiou mestskej časti výrazne propagovať a
podporovať športové aktivity.

