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9. závod MČR - Březová  

Předposlední závod letošního seriálu BIU se konal v západním cípu republiky v Březové 
u Sokolova v sobotu 5.10. Přijelo docela hafo lidí, dá se říct že skoro celá česká elita. 
Většina riderů z Moravy přespali z pátku na sobotu v místní punkové tělocvičně, která snad 
slouží jako zápasiště Sumó nebo co. Tátové, kteří tu spali, rozjeli už tradiční kalbu, která 
vždycky končí až v ranních hodinách. Rideři se jí však bohužel (naštěstí) neúčastní. V sobotu 
ráno se to v prostoru start/cíl závodu lidmi a koly jenom hemžilo. Někdo možná ani netušil, že 

si přijel zazávodit i letošní Mistr světa UCI 
Marco Hosel (Německo)!!!! 

Bydlí prej jenom 60 km od Březové a letos to 
byl jeho první závod s pravidly BIU. Jinak 
závod se jel na 3 okruhy, každý po 6 sekcích. 
Organizátoři zvolili docela krátké okruhy, což 
se potvrdilo jako dobré řešení. Odstartovalo se 
tradičně v 10.00, první startovala cathegory 
Senior. 

V ní se rozpoutal souboj mezi domácím 
diktátorem Pavlem Peterkou a 
zmiňovaným Marco Hoselem. Hosel zajel 
fantasticky první kolo, kdy měl 0! Druhé kolo 
"pokakal", čehož využil Pavel Peterka a 
zvítězil o pouhý jeden bod. Znovu tak 
potvrdil, že na své trati ho neporazí snad nikdo 
na světě. Třetí (z Čechů druhý) skončil Roman 
"Cvočka" Chvojka, kterej zmastil první kolo, 
ale stačilo mu to na 2. flek. Hodně vostře zajel 
Přerovák Pavel Procházka, kterej porazil 
ridery jako Fandu Sadílka, Honzu Svobodu 
atd., což mu zajistilo slušnej 4.flek. 

V kategorii Kadet vedl po prvním kole Jirka Hollmann z Blanska před Pavlem 
Čepem(BRT Olomouc). Pavel se ale v druhém a třetím kole zlepšil a nenechal si ujít 
vítězství. Na Jirku tedy zbylo 2.místo. Na třetí stupínek se vyhoupl Ondra Kunčar z 
Olomouce. 

Horskejm kolům vévodila "Pražská šlapka" Pepa Dressler. Závod zajel za 3 body (třetí kolo 
za nula!) a pak ještě prodal docela dost věcí ve svým stánku. Za ním na 2.místě skončila další 
pražská šlapka Jirka Šmídl. Na třetím místě nakonec skončil Damjan Siriški (BRT Olomouc), 
kterej docela špatně rozjetej závod zachránil ve třetím kole, kdy zajel za 2 body a porazil 
Pavla Kloučka na nuly (měli stejnej počet bodů). 

Mladší kategorie sem bohužel neměl možnost sledovat, snad jenom že v Minimech vyhrál 
Kuba Vencl z Pha, kterej porazil svýho rivala Honzu Bartoše (Jemnice) a třetího Petra 
Jeřichu. V Benjaminech: 1.flek Pepa Táborský, 2. Kuba Feifer z BRT Olomouc a 3.Tomáš 
Ilčík. 
 
Poussins: 1.Martin Kakáč, 2.Honza Musil a 3.Dominik Puffer. 
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Hobby: 1.domácí Dan Bouda, 2.Lukashi Buriánek z 
Japonska a 3.Jan Čedík. 

That´s all folks. Snad jen dodat, že závodu přihlížel 
slušnej počet roštěnek, což docela nechápu, protože na 
to, jak je Březová malý městečko, je jich tam ňák 
moc. 
 
Mr.Bouda rulez! See ya za dva tejdny v Krutný Noře. 

Damjan 
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