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Jelikož se redakce tohoto serveru, nebo spíš kluci co se snaží přispívat na tento server 
nedostali na závody v Březové, a nikdo ostatní se nedostal k napsáni článku, poprosili jsem o 
příspěvek "mistra redaktora" pana Petra Vencla co aktivně přispívá na server www.kolo.cz. 
Takže jak to vypadalo v Březové s pohledu toho redaktora. V sobotu 8.6. se v Březové u 
Sokolova odehrál další, čtvrtý, díl bojů o trialové body do Přeboru a MR B.I.U. Zároveň se 
jednalo o třetí, předposlední, nominační závod na MS. Poslední roky se stalo trochu tradicí, že 
v Březové se závodí za deště a podobně to málem vypadalo i letos. Čtvrteční a páteční lijáky 
se na tratích dost podepsaly a pořadatelé si přípravu závodu asi pěkně užili. Naštěstí v sobotu 
se počasí srovnalo, odpoledne sice lehce sprchlo, ale jinak pohoda.  

Jelo se na tradičních sekcích . Osm sekcí pro mládež bylo postaveno v okolí cyklotrialového 
areálu. Něco na potoce a zbytek na přilehlých svazích. Dospělí se za pěti sekcemi prošli cca 
15 minut ke skalkám, zbývající sekce měli postaveny také v blízkosti areálu. Typický 
charakter Březovských tratí v kombinaci s předchozími lijáky to byla celkem silná káva. 
Mokré kořeny, promočené svahy a navlhlý mech na kamenech, víc asi není co dodat. Navíc 
ve skalnatých sekcích se pořadatelé hodně vyřádili a náročností asi nebyli daleko od sekcí pro 
MS. V okolí skalek bylo slyšet drhnutí rámů o kameny namíchané s peprnými nadávkami 
jezdců. Asi hodně těžký závod, projevilo se to i na počtu dosažených bodů. Při porovnání 
počtu bodů v ostatních závodech se zde u špičky dospělých jednalo minimálně o dvojnásobek. 
I přes náročnost tratí ze 64 závodníků nedokončili pouze 2. Účast byla tedy poněkud nižší než 
na předchozích závodech, asi hlavně proto, že Březová je zejména pro závodníky z Moravy 
přece jenom trochu daleko a tak ty, kteří nemají ambice na nominaci nebo špičkový výsledek 
v celkovém pořadí se výletu vzdali (škoda). 

V kategorii senior 20" závod od závodu stoupá nahoru Pavel Peterka, tentokrát to v domácím 
prostředí dotáhl až na první místo. Za ním se srovnali na druhém místě Jan Svoboda a třetí 
Roman Chvojka, který mezi sekcemi trochu pokulhával. Čtvrtý přerovský Adam Procházka to 
s Romanem projel pouze díky menšímu počtu sekcí , zajetých za jeden bod. V kategorii MTB 
se letos poprvé dostal na bednu bývalý mistr světa Miloš Pospíšil a to hned na ten nejvyšší 
post. Druhý Jirka Šmídl se po osmé pozici v prvém kole dokázal vyšplhat na celkové druhé 
místo a jen na lepší poměr sekcí za sebou nechal třetího Pavla Kloučka. To, že vítěz kategorie 
jel za celkových 57 bodů asi dostatečně vyjadřuje, jak náročné tratě to asi byly.  

V kategorii kadet 20" si první místo opět podržel Pavel Čep před Jirkou Hollmanem. Na třetí 
místo se letos poprvé dostal Tadeáš Ševčík z Blanska. Jeho technický styl jízdy je hodně 
sympatický, v jeho neprospěch bohužel zatím mluví 
kratší doba závodění v porovnání s ostatními soupeři v 
této kategorii.  
 
Minimácká špička už je zase kompletní. Do závodění 
se po vyléčené zlomenině klíční kosti vrátil jemnický 
Honza Bartoš a hned na první místo. Za ním se 
srovnali říčanský Petr Jeřicha a třetí Vašek Kolář. Po 
prvním kole vedoucí Kuba Vencl si ve druhém kole 
vybral smolný den a spadl na bramborovou pozici. 
Benjamini, to byl opět první Pepa Táborský , druhý 
Kuba Pfeifer, třetí příčku poprvé letos vyjel Michal 
Piňos z Olomouce. 
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V poussinech se to opět míchalo, tentokrát vyhrál Martin Kakáč z Blanska před Dominikem 
Pufferem a Ondrou Malotínem. Celkové pořadí v této kategorii je maximálně vyrovnané a i v 
případě nominace na MS není nic moc rozhodnuto. 

V hobbikach tentokrát " zadiktoval" Lukáš Buriánek a porazil druhého Stanislava Vimmera o 
31 bodů.  

Podle dosažených výsledků byla Březová letošním nejtěžším závodem. Jinak tradičně dobrá 
organizace se zkušenostmi z pořádáni MS, žádné problémy s časovým limitem a opět 
dokonalá časomíra a zpracování výsledků v režii Čepovic rodiny. Rozuzlení nominačního 
rebusu a další závod biketrialového seriálu pod B.I.U již v sobotu 15.6. v Blansku. 

12. Červen 2002 - 22:15 


