http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/27

1. Speedtrial 8.3.2002 - report
Na začátku se jela kvalifikace kde jezdci jeli jednotlivě na čas, podle zajetých časů se prvních
šestnáct riderů rozdělilo na dvě skupiny po osmi jezdcích, pak už se jelo klasickým
pavoukem. Jednotlivým dvojicím se měřil i nadále čas, neboť rychlejší měl do další jízdy
možnost volby tratě, ve které pojede. To se ukázalo později jako rozhodující, neboť většině
vyhovovala červená trať v níž jezdci najížděli na levý
wallride, než pravý modrý.
Pak už následoval ostrý závod, jelo se ve dvojicích až
na některé rozjížďky, kde lepší jezdci (Kraus a
Spaceman) jeli sami bez soupeřů, kteří předem
odstoupili. V rozjížďkách před čtvrtfinále na sebe
narazili silné dvojice např. Pavel Čep vyřadil Davida
Hollmanna, Spaceman po strhujícím závěru s Pawlem
Reczkem, kdy doslova oba jezdci vlítli současně do
cíle vyřadil polského jezdce. V další dvojici již
zaběhnutých jezdců v speedtrialu porazil Petr Kraus
Majkla Matyse.
Ve čtvrtfinále Michal Prokop vyřadil Kamila Tatarkoviče, Damjan Siriški se zapotil při
vyřazení Spacemana, na Pavla Čepa se usmála štěstěna, neboť v rozjížďce s Vlastou
Hynčicou mu cestu do semifinále usnadnil Hynčicův pád, a v závěrečné dvojici proti sobě
nastoupili Petr Kraus s Rafalem Kumurowskim, který bohužel s dvacetipalcovým kolem
neměl šanci.
Do semifinále se tudíž probojovali Petr Kraus, Damjan Siriški, Michal Prokop a Pavel Čep.
První semifinálovou dvojici tvořili Damjan Siriški a Michal Prokop. V jízdě samé jasně
zvítězil Michal Prokop. Druhou semifinálovou dvojici tvořili Petr Kraus a Pavel Čep tady byl
opět jasným favoritem Petr Kraus, který bez problému vyřadil Pavla Čepa.
Po krátké přestávce se jelo finále ve, kterém vítězí ten kdo vyhraje dvakrát. V malém finále na
sebe narazili odchovanci olomouckého cyklotrialu Pavel Čep a Damjan Siriški. V první jízdě,
která byla hodně dramatická, se hned po startu se dopustil chyby Damjan, který minul první
výskok což nahrálo Pavlovi, ovšem i ten se potkal se smůlou, kde po vyjetí z prvního wallridu
mu spadly nohy z pedálů, ale i přes tyto peripetie si udržel náskok Pavel a Damjana porazil. V
druhé jízdě Damjan, který za svou cestou do finále narážel na těžší soupeře opět zaváhal
(únava ?) a tak Pavel Čep vyhrál i druhou jízdu a dokázal jako jediný se na 20" kole dostat tak
daleko.
Ve velkém finále se bylo na co dívat, neboť na sebe narazili Petr Kraus a Michal Prokop. V
první jízdě si počínal celkem suveréně Michal a s přehledem vyhrál. V druhé jízdě o fous
vyhrál Petr. Ve třetí rozhodující jízdě zaváhal startér Zdeněk Florián, který jezdce odstartoval
dříve než měl a tak se jízda opakovala. Ve čtvrté opět dominoval Michal Prokop, který se tak
stal vítězem prvního letošního speedtrialu.
Je nutné podotknout, že mezi šestnáct jezdců se dělilo
"Prize Money", které činilo 42 000,-. Ještě jednou pro
shrnutí uvádím výsledky na prvních čtyřech místech.

http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/27

1. Michal Prokop(10 000,-), 2. Petr Kraus(8 000,-), 3. Pavel Čep (6 000,-) a 4. Damjan Siriški.
Pokud se na tuto akci budu dívat jako divák, považuji to za skvělou podívanou, neboť je to
soutěž, která má spád a je atraktivní. V jednotlivých přestávkách své umění předvedli i mistři
flatlandu a bikrosaři zase ukazovali své umění na dirt jumpu. Soutěže v rámci různých výstav
nebo oslav, kde je spousta mladých diváků mají jistě velkou atraktivitu i budoucnost. Vím, že
při Mistrovství ČR, v hale které jsme pořádali při výstavách a kde soutěžili všichni jezdci ČR
(až 100 jezdců), měli po pět let velkou diváckou kulisu včetně záznamů vysílaných v ČTV. Je
dobře, že se našla skupina riderů, která jde cestou free soutěží cyklistických extrémů, což
může obohatit možná i cyklotrialový sport.
Pokud se ovšem budu na tento typ soutěžení budu
dívat jako cyklotrialista, tak si myslím, že speedtrial s
cyklotrialem jako takovým má málo co společného.
Pod názvem speedtrial jsem si představoval trial, který
se pojede samozřejmě rychle s využitím klasických
trialových prvků. Např. přeskoky s příšlapem,
výskoky z místa na pevné překážky, skákání po
zadním kole apod..V tomto se shodla spousta
zúčastněných cyklotrialistů včerejší soutěže, se
kterými jsem během soutěže debatoval. Potom by se
asi těžko stalo, aby se vítězem se stal bikrosový jezdec
Michal Prokop, jenž je bezesporu kvalitní jezdec
ovšem v bikrose a ne triale. Proto si myslím, že
zakladatelé této myšlenky by měli přehodnotit název
na speedstreetbikros. A nebo se snažit pozvat více
cyklotrialových jezdců (ne pořád ti stejní) a zavést do
tratě něco s cyklotrialu. Což se jistě dá.
Po skončení speedtrialu se ještě konala soutěž, kde jezdci měli předvést své trialové kousky.
Této akce už se zúčastnili pouze čtyři jezdci. Vítězem se stal Jakub Vencl, na druhém místě
skončil Filip Ludvík, třetí skončil David Vosáhlo a čtvtý skončil začínající naděje a nejmladší
Dominik Pufer.
Na závěr chci poděkovat organizátorům jenž pro diváky připravili velmi kvalitní podívanou.
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