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Šestý a zároveň poslední "před prázdninový" podnik Mistrovství a Přeboru ČR v cyklotrialu se konal
tento víkend ve Strážnici. Dva dny před soutěží na Moravě pořádně pršelo, a tak se dal očekávat
závod na "blatě". Počasí se nakonec umoudřilo a v den závodu jezdce přivítalo sluníčko. V místním
rekreačním středisku Mlýnky, kde se závody jezdí několik let, bylo jezdcům jasno, že déšť udělá ze
závodu v podstatě "blatokros". Pro organizátory z ÚAMK Hodonín to byla nezáviděníhodná situace,
ale i tak se tím vypořádali a postavili dobrou a zároveň záludnou trať. Nakonec i účast byla výborná,
přejímkou prošlo necelých sto riderů. Zajímavostí byl i příjezd takřka "přespolních" polských a
slovenských riderů. Poláci přijeli v čele s mistrem světa Rafalem Kumorowskim, který na rozblácené
trati dokazoval, proč je mistrem světa.

Na úvod na jezdce čekal "výstup" k první sekci, který nebyl jednoduchý, ale na to už jsou
jezdci cyklotrialu zvyklí. V obou kategoriích se jelo šest sekcí na tři kola. První sekce pro
"velký" byla klasika jela se podobně jako loni, jen byla kratší. Ovšem svoje udělalo letošní
"blatíčko". Nejdřív se sjel mini sjezd, hned po něm se musel vyskákat kopeček, ve kterém
"ležela" kláda, která solidně klouzala. Po sjetí dalšího sjezdu, který ztěžovala opět ležící
kláda, následoval výskok na další kládu, která dělala asi největší problémy. Na závěr se musel
objet strom, který měl hojné klouzající kořeny, zde si mám dojem všichni šlápli, a pak už
poslední sjezdík a cíl. Na jedničku při letošních podmínkách zbytečně těžká sekce, ale jezdit
se dala. Dvoječka byla opět na tradičním místě. Na začátek se muselo přejet po supr kluzké
kládě dlouhé cca 4metry. Potom vyskákat kopeček plný kořenů, následně se seskočit do
dolinky ve stylu U-rampy.
Po absolvování této pasáže se vyjel traverz plný mokrých a
zablácených kamenů do cíle. V prvním kole docela obtížná sekce,
ve druhém kole se kláda na začátku dala objíždět a sekce byla v
podstatě nulová, pokud se "nezaváhalo" v posledním výjezdu.
Trojka byla úplně nová sekce a zároveň úvodní sekce v místním
potoce. Sekce to byla moc hezká, ale "jezditelná" možná tak za
sucha. Hned na začátku se seskakovalo z břehu do potoka plného
kluzkých kamenů, po projetí opět výskok na břeh. Potom opět do
potoka a pak zase na břeh. Toto se muselo udělat ještě jednou a
pak hupky do cíle. V této sekci jsem viděl jet Rafala, který sekci
projel tak, jako kdyby byla suchá. V prvním kole si ji všichni
oťukali a pak ji jezdili tak jako Rafal sám. Ne moc těžká sekce,
ale na podmínky (mokro) dlouhá.
Čtvrtá sekce byla vskutku velká podívaná. Po seskoku ze suchého
břehu do potoku plného blata, následoval průjezd potokem.
Organizátoři do něj vložili několik palet. Asi věděli proč, neboť
nejeden rider okusil hloubku. Po přejetí potoku se muselo po
kládě na břeh, potom opět do potoka a pak proskákat do cíle břeh
plný různě poskládaných kluzkých kamenů. Do druhého kola palety nevydržely a tak se tato
pasáž zrušila. Po tomto "zásahu" se sekce zlehčila, ale i tak byla asi nejnáročnější. Na pětce na
jezdce čekalo blato a kořeny. Na začátku byl průjezd potokem a z něj rovnou na břeh plný
kořenů. Polští rideři si s tím příliš hlavu nelámali, Rafal Kumorowski a Pawel Reczek z
potoka rovnou vyskočili až na břeh, někteří čeští rideři se jim chtěli vyrovnat ovšem
neúspěšně. Sekce pokračovala sjezdem po kluzkých kořenech zpět do potoka. Z potoka se
jezdci vrátili opět na břeh plný kořenů. Na závěr se seskočilo z břehu k potoku a pak zas
vyskočilo na kořeny do cíle. Sekce nijak nezajímavá spíš do počtu. Průjezd v ní byl hop nebo

http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/58

trop. Poslední šestka byla opět na klasickém místě. Na začátku byl výskok z potoka na pražec
umístěný mezi stromy. Po té se skákalo do kopečka plného blata v blatě, který se nedal ani
vyjít, natož vyjet na kole. Potom se pokračovalo seskokem přes kládu do potoka a z něj do
"největšího" místního kamení. Po vyjetí na nejvyšší bod sekce, kde se vyskakovalo na pět
palet, následoval seskok z nich do rozbláceného sjezdu a pak už poslední průjezd kamením do
cíle.
K trati bych jen dodal, že organizátoři dělali, co mohli, počasí se neporučí a tak i přes tyto
problémy byla trať průjezdná, ale zároveň těžká, jak se na "republiku" patří. Za sucha by byla
možná jednoduchá, ale místní podklad (jíl) a potok udělají vždy z tohoto závodu zajímavou
podívanou. Zajímavostí bylo, že na "velké" trati nebyla oddělená kategorie MTB a Kadet od
Seniorů, nevím jestli to byl od pořadatelů úmysl, a nebo na to zapomněli.
A jak to vše dopadlo?
V Seniorech bral výhru mistr světa polský jezdec Rafal Kumorowski s 23 tr.body , druhý
skončil "jarní" mistr ČR této kategorie Jan Svoboda z 34 tr.body a třetí byl Franta Sadílek s
36 tr.body.
V kategorii MTB chyběl Josef Dressler a tak vítězem se stal Jirka Šmídl s 37 tr.body, druhý
byl Pavel Klouček s 44 tr.body a třetí místo zbylo pro Damjana Siriškiho s 57 tr. body. V
Kadetech se vítězství vrátilo do Olomouce do rukou Pavla Čepa, který si "našlapal" 48
tr.bodů, druhý již tradičně v této kategorii skončil Jirka Hollmann s 69 tr.body a třetí skončil
Ondřej Kunčar se 73 tr.body. V Minimesech byla na tomto závodě "pranice" o první místo
asi největší v této sezóně. První nakonec skončil Honza Bartoš s 5 tr.body, druhý Vašek Kolář
se 7 tr.body a třetí Jirka Koloc také se 7 tr.body, který to z Vaškem "projel" na nuly. V
Benjaminech má pro letošek první místa "předplacená" Pepa Táborský, který opět vyhrál a to
s 5 tr.body, druhý skončil Kuba Pfeifer s 23 tr.body a třetí skončil Tomáš Ilčík s 45 tr.body. V
Poussinech vyhrál Martin Kakáč se 4 tr.body, druhý byl nakonec "po boji" s Honzou Musilem
Ondra Malotín se 7 tr.body a třetí skončil již zmíněný Honza Musil s 8 tr.body.V kategorii
Hobby vyhrál Lukáš Buriánek s nulou, druhý byl Robert Selucký se 3 tr.body a třetí Stanislav
Vimmer s 5 tr.body.
Závěrem nezbývá než poděkovat pořadatelům z ÚAMK
Hodonín za dobrý závod, který určitě do M ČR patří.
Ještě bych chtěl popřát pracujícím riderům hezkou
dovolenou, školou povinným riderům hezké prázdniny a
všem nominovaným na MS skvělé výsledky a nejlépe
nějakého toho mistra.
Příští závody jsou až po prázdninách a to 7.9. v Brně,
ale ještě před tím se konají dvě akce na které stojí za to
upozornit. Hned ta první je o víkendu 10. a 11.8. v Kutné
Hoře, kde se pojede třetí závod MS, a druhá zajímavá
akce, na kterou vás všechny zvu, bude v pátek 6.9. od 13 hodin v brněnském Olympia centru,
kde se pojede speedtrial za účasti předních českých, polských a slovenských jezdců!
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