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Tuto sobotu 11.05.2002 se konal již druhý závod Mistrovství ČR v cyklotrialu. Letos připadl 
tento závod, co se týká pořádání, na Brněnský klub ÚAMK Staré Brno. Závod byl odstartován 
pod názvem VEMA CUP 2002. To nejen za sponzorského přispění firmy VEMA a.s., ale také 
společností Liko-s, spol. s r. o., Paramo, Fiat a dalších. Brněnský klub za poslední tři roky do 
vybavil svůj areál spoustou kamení. Také využil patřičně stávající překážky a rozestavil je 
tak, aby potrápily nejen slabší, ale i ty zdatnější jezdce. Závod byl zároveň druhým ze čtyř 
nominací na nadcházející Mistrovství světa, které se letos jede ve Španělsku, Francii, České 
republice a Japonsku. Proto se dala očekávat velká účast jezdců. Také návštěva Slovenských 
jezdců v čele se Štefanem Pčolou. Závodu se také zúčastnili i jezdci z Polska. Vize o účasti se 
potvrdily, jelikož se na start závodu přihlásilo 104 jezdců v sedmi kategoriích. Tuto účast pak 
vyvažovala ještě návštěva České televize a tak i ti, jež se nemohli nebo se prostě nezúčastnili, 
shlédli aspoň malý příspěvek v televizi. Což je samo o sobě dobré, neboť se tento sport aspoň 

o krok zase přiblížil lidem.  

Ale opět jsem odbočil trošku někam 
jinam než jsem chtěl. Takže zpět k 
sobotnímu závodu, jel se na dvě kola. 
V každém kole pak museli jezdci 
překonat osm KÚ. V kategorii MTB 
pak jezdci jeli kombinovaně čtyři 
sekce z velké trati a čtyři sekce z malé 
trati. Což se pak ukázalo jako neúplně 
nejlepší volba, ale jelikož je Brněnský 
klub částečně omezen prostorem, mu 
asi ani nic jiného nezbývalo. Na 
druhou stranu pak na jednodušších 
sekcích byla udělána ztížení pro MTB. 
Jezdci proto asi byli stísněni časem na 
závod. Takže se vznikajícími frontami 
vzrůstala i nervozita, proto se pak i ke 
konci závodu dost chvátalo.  

V seniorské kategorii se opět měnilo 
pořadí, převážně pořadí na prvních 

třech místech. Tento závod pak vyhrál Jan Svoboda s dvěma trestnými body. Druhý pak byl 
letos velice dobře rozjetý Pavel Šrůt se třemi trestnými body. Třetí byl Adam Procházka také 
se třemi trestnými body a čas jej odsunul na třetí místo. Čtvrtý byl Roman Chvojka a pátý pak 
Pavel Procházka. Body s narůstajícím pořadím samozřejmě také narůstali, ale i tak je vidět, že 
postavit těžkou trať pro tyto jezdce je velice obtížné. Na o něco lehčí trati opět vyhrál v 
Kategorii Kadet Pavel Čep s šestnácti body. Druhý pak byl Jiří Holmann s jedenadvaceti 
body, třetí byl Ondřej Kunčar s padesátidevíti body.  

V kategorii MTB  se opět objevil na závodní trati Josef Dressler a v této kategorii vyhrál před 
Jaromírem Spěšným a třetím Jiřím Šmídlem. A tak tato kategorie opět nabírá na popularitě. 
 
Jezdci nemohli zdaleka předvést svá umění na sekcích natolik, jak by očekávali. 

V trochu nešťastně zvolené kategorii Hobby vyhrál Lukáš Buriánek. Druhý pak byl s 
dvanácti body Jiří Prokeš , který i přes nepříjemné zranění si udržel druhé místo. Třetí pak byl 
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Stanislav Vimmer ze sedmnácti body. Výsledky v dalších kategoriích můžete porovnat v 
následující mini tabulce. Kde uvádím první tři v každé kategorii.  

MINIME :  
 
1. Jakub Vencl 43b 
 
2. Václav Kolář 48b 
 
3. Janka Koleničová 50b (Slovensko) 

BENJAMIN :  
 
1. Josef Táborský 30b 
 
2. Jakub Pfeifer 50b 
 
3. Tomáš Ilčík 66b 

POUSSIN : 
 
1. Ondřej Makotin 27b 
 
2. Martin Kakáč 31b 
 
3. Dominik Puffer 32b 

Snad už jen stačí dodat, že jezdci byli ohodnoceni pěknými "velkými" poháry a v ěcnými 
cenami.  
 
V nejmenší kategorii pak byli oceněni všichni účastníci, což je jedině dobře. Protože oni 
budou následovat nynější jezdce a udržovat tento sport při životě. 
 
Takže můžeme jen doufat, že na následujícím závodě v Jemnici, který se jede za čtrnáct dní a 
to 25.05.2002, bude stejná účast jezdců jako byla v Brně. I když tento závod není nominací na 
MS 2002. 

 



http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/49 

 
 

 
 



http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/49 

 
 

 
14. Květen 2002 - 3:28 


