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Prvo oglašanje s prizorišč a SVETOVNEGA PRVENSTVA V POLOVIČ NEM IRONMANU bo precej telegrafsko, saj se
tukaj, šest dni pred dirko, ne dogaja prav veliko. Na prizorišč u sicer že postavljajo prireditvene šotore, triatleti se že sreč
ujemo na kolesarskih in tekaških treningih, ni pa nobenih plakatov, niti transparentov, tako da mesto še ne daje vtisa
triatlonske prestolnice.

Petkovo potovanje na Florido je pomenilo pravo adrenalinsko preizkušnjo, saj so carinske procedure na letališč u
potekale skoraj dve uri, tako da smo letalo ravno še ujeli. Zaradi poznega vzleta pa je imeli na letališč u v Philadelphiji
skoraj uro zamude, tako da smo zopet hiteli na naslednje letalo za Tampo. Tudi tukaj ni šlo vse gladko, saj so nas iz
polnega letala še enkrat izkrcali, zaradi "neke izlite tekoč ine." Ponovno vkrcanje je pomenilo tudi vzlet in po slabih
dvajsetih urah potovanja iz Slovenije, prihod na letališč e v Tampo.

Mesto Clearwater smo si ogledali naslednji dan in prvi obč utki so bili sijanji. Temperatura okrog 25 stopinj, morje tudi še
toplo, mesto turistič no in urejeno, le veter piha, za spoznanje preveč . Nedeljski trening na kolesu je tako potekal v
"poskusu preživetja," saj so bili sunki vetra moč ni in pogosti, tako da smo bolj lovili ravnotežje, kot pa pazili na
kronometrsko držo in konstantno hitrost. So nam pa domač ini povedali, da navadno ne piha tako moč no in da bo, do
sobote, gotovo že bolje.

Na hitro smo raziskali tudi že Tampo in sicer smo si ogledali tržnico in latinsko č etrt, v kateri prevladujejo kubanski
priseljenci, številni z bogatim znanjem izdelovanja cigar. Tako je mesto Tampa eden redkih kotič kov v Ameriki, kjer lahko
kupiš prave kubanske Cohibe, Monte Cristo in druge svetovno znane znamke cigar. Prve sva danes zveč er s Franjom
tudi že preizkusila.

V naslednjih dneh bodo v Clearwater prispeli še ostali č lani slovenske ekipe, Tone Škrlep, Matjaž Štibelj in Damijan
Kromar in č e ne prej, se vam takrat, ponovno oglasim.
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