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Oktanski športi že od nekdaj privlačijo trume ljudi, zato ne čudi, da smo bili navdušeni nad predlogom, da
gremo fotografirat na Grobnik nad Reko. Poleg ostalih je ta dan trenirala tudi Manca Katrašnik, ki je v
letošnjih mednarodnih tekmovanjih zastopnica srbskega moto športa. Manca vozi motorje že od tretjega
leta, kar pet let pa je že profesionalno v tem športu, kljub njeni mladosti. V letu 2014 je dobila nagrado za
najboljšega mladega motorista Rookie of the year.
Dokončno smo se vsi zbrali v Ljubljani in se odpeljali v smeri Kočevje‐Delnice‐Reka. Med potjo smo se
ustavili nad čudovitim Fužinskim jezerom, ki se je nateklo na meji med goratim in morskim svetom. Ker pa
so nas bencinski hlapi le preveč dražili, je bil to le res kratek postanek.
Dirkališče Grobnik je bilo zgrajeno leta 1978, vse od takrat pa so steze zasedene tudi po 300 dni v letu. Prvi
rekord steze je postavil Avstrijec Greg Hansford s 153,110 km/h; absolutni rekord steze pa ima Slovenec
Jerman Marko s 168,846 km/h, med ženskami pa Tina Katrašnik (sestra Mance) s 158,083km/h. Eden
zapriseženih motoristov na Grobniški lepotici je tudi skakalec Robert Kranjec.
Ob prihodu nam je velikodušno pomagal Katrašnik Dare, oče Mance in Tine, in nas popeljal na posamezne
odseke tekmovalne steze.
In smo škljocali in škljocali….. Prvi posnetki so bili katastrofalni, saj je izredno težko ujeti v objektiv
motorista, ki se mimo tebe pelje z več kot 200 kilometri… Nato pa nas niti žgoče sonce ni oviralo, da ne bi
več ur iskali kar najboljše lokacije za posnetke… In kako ti tale Manca polaga ovinke, kot kak Marquez ali
Lorenzo!! Najbrž bi tam ostali do večera, če nas ne bi Janez opomnil, da je čas za odhod proti Črnemu kalu,
kjer nas je čakal viadukt…
Nad vasjo Črni kal smo najprej poiskali ustrezno mesto, od koder je bil most najlepši; Vinko in Marjan pa
sta jo mahnila v kamnolom nad vasjo. Kako dobro je fotografiranje z različnimi nastavitvami in uporabo
filtrov, ko soncu pojenjuje moč! To je bilo fotografsko druženje z osvajanjem novih znanj…ja Janez in
Marjan, najlepša hvala!
Ob vsej zagretosti smo pozabili na hrano!! In se lačni in žejni že v trdi noči odpeljali proti Ljubljani , kjer pa
smo bili prepozni, da bi nas še postregli. Smo pa doma navalili na hladilnike…
Ostali pa so nam neizbrisni spomini na ta lep poletni dan v naših glavah in na karticah fotoaparatov…
Pripravila Pia Morič

