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Pohár Strednej Európy v Cyklotriale - Dubnica nad Váhom  

Na Brněnskej SpeedTrial jsem se docela těšil ale okolnosti se nakonec seběhly tak, že jsem v 
sobotu odpoledne seděl v autě s Romanem Chvojkou a mířil na Slovensko. V malé sportovní 
hale v Dubnici nad Váhom pořádala parta lidí ze Záriečie další závod Středoevropského 
poháru v cyklotrialu. Závodu se měla účastnit kompletní slovenská a polská špička, což samo 
o sobě slibovalo show světové úrovně. Zmíním se tu stručně pouze o hlavním závodě 
"velkých" kategorií, které jsem měl možnost sledovat, protože o zbytku bych si musel moc 
domýšlet. Snad mě ale někdo doplní.. Z našich starších borců na Slovač zamířila mini 
"reprezentace" ve složení Roman Chvojka, letošní vicemistr světa v Seniorech, Martin 
Šimůnek, loňský Mistr světa v Masterech a Vlastislav Čiháček III., z Boží vůle cyklotrialista. 

V kategorii Mládež se představil i Kuba Pfeifer z Olomouce. 

V sobotu večer, když jsme po dlouhém hledání dorazili až do té 
správné haly, se na palubovce ještě odehrával zápas v sálovém 
futbalu. Zajeli jsme proto na večeři a v půl deváté večer jsme halu 
nalezli již prázdnou. Na palubovce byl pouze jakýsi provizorní 
koberec a parta chlapů ze Záriečie se akorát chystala na stavění tratě. 
Kluci si tu odbyli jen takovou drobnou rozcvičku a pak jsme vyrazili 
na "exkurzi" do města. 
 
V neděli jsme se do haly odebrali až před polednem. Zatímco Roman 
s Šimonem a Vlastou venku jezdili a skákali přes všechno co šlo, 
vevnitř probíhal závod ostatních kategorií. Na Elitu 20" a 26" přišla 

řada až po poledni, kdy se jely kvalifikační jízdy pro finále, které začalo až po třetí hodině. 
Do finále se probojovali oba naši borci na 26" kolech. Vlasta Čiháček předváděl plejádu 
svých veleskoků, ale potýkal se se spoustou zbytečných bůrů mnohdy zaviněných špatnou 
konstrukcí některých překážek, které se pod jezdci doslova rozpadaly. Tahle indoor trať byla 
svou proměnlivostí po průjezdů každého jezdce unikátní. Některých pětek bylo opravdu 
škoda a Vlasta se nakonec proskákal na celkové čtvrté místo. Před ním skončil Peter Javorek, 
který sice nezářil tolik jako Vlasta, ale předvedl vynikající talent jezdit po něčem, co se mu 
hroutí pod kolama. Peter svojí razantní jízdou výrazně pomohl k likvidaci některých sekcí a 
dokonce při jedné bokovce pokácel i stromek. Celkem během dvou finálových kol posbíral 19 
bodů a skončil t řetí o jediný bod za Šimonem.  

Martin Šimůnek pojal závod exhibičně a během rozjížděk i finále 
bavil slovenské publikum neuvěřitelnými kousky, jako třeba jízdou 
bez předního kola apod. Martin našlapal 18 bodů. Vítězem kategorie 
Elite 26" se s 15 body zaslouženě stal Štefan Pčola. Elite 20" byla 
neméně dobře obsazená. Dvojice Peter Barták a Pawel Reczek 
předváděla biketrial v jeho nejhezčí podobě. Zvláště Pawel Reczek 
pojal závod opravdu exhibičně a tam kde to šlo, jel všechno po 
zadním. Nechápu, kde se v něm ta energie k těm šílenejm skokům 
bere. Pawel bohužel doplatil na zmatky v bodování a značení sekcí a 
tak si z jednoho přejezdu po kladině ve dvou a půl metrové výšce 
přivezl bůra, protože díru mezi překážkami dokázal přeskočit a 
nemusel jí přejíždět po kladine. Ve druhém kole pak přidal ještě jednoho a skončil tak na 
druhém místě za vítězným Peterem Bartákem s jediným bůrem a samými nulami. Třetí dojel 
Ján Šidlík se třinácti body. Náš Roman Chvojka dojel pátý s 21 body, což byl vcelku slušný 
výsledek na to, kolik bůrů obdržel za neobjetí zelené šipky na 20" kole apod. 
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Po závodech se ještě odjel stručný speedtrial, kde jeli jezdci na 20" i 26" kolech 
pohromadě. Pawel Reczek ve finále prolétl trať tak rychle, že když přistával do cíle byl 
vítěz speedtrialu v Roxy, Štefan Pčola, teprve za polovinou trati. Inu, malý kolo je malý kolo. 
A to je konec bajky. 

Víc se snad jednou objeví v jednom nejmenovaném měsíčníku i s nějakým většími 
fotkami.  

Výsledky dalších kategorií: 
 
Elite 26": 1.Štefan Pčola, 2.Martin Šimůnek, 3.Peter Javorek 
 
Elite 20":  1.Peter Barták, 2.Pawel Reczek, 3.Ján Šidlík 
 
Senior: 1.Martin Jaroš, 2.Erik Sládek, 3.Michal Pokorný 
 
Junior:  1.Michal Zubek, 2.Peter Kalús, 3.Igor Aufnicht 
 
Mládež: 1.Marián Marman, 2.Lokáš Roth, 3.Janka Koleničová, 

9.Jakub Pfeifer 
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