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Velká Bystřice - Druhý závod M - ČR 2003
Po čtrnácti denní přestávce se jezdci opět vydali závodit na Olomoucko. Přesněji do Velké
Bystřice. Druhý závod M - ČR byl opět nominací na Mistrovství světa 2003 a tak se dala
opětovně očekávat velká účat jezdců. Z kat.Elite se dostavila teměř celá špička - obohacená
tentokrát o polské jezdce, kteří měli trošku problémy ze startem. Nakonec se ale podařilo
všem odstartovat.
Hned ráno bylo vidět, že rytmus závodu bude diktovat
deštivé počasí. To taky vzalo svoji roli dost poctivě a tak
pršelo převážnou část závodu. Po poledni se na chvilku
objevilo slunce, ale pak se vše vrátilo opět k dešti. Počasí
zamotalo hlavu nejen jezdům, ale i pořadatelům. Ti kapánek
podcenili počasí a tak po trati postavené na sucho,
následovalo spíše klouzání po kamenech. A tak z necelé
stovky jezců, kteří přijeli srovnat síly do Velké Bystřice závod
nedokončilo osm z nich. Osmnáct jezdců závod dokončilo s
plným počtem trestných bodů. Pořadatelé mohli jezdcům
částečně ulehčit trať drobným zkrácením některých sekcí do
druhého kola a jezdci si tak mohli více zajezdit. Ale jelikož si
počasí nedá poroučet, musel se s tím poprat každý sám.
V druhém nominačním závodě a druhém závodu ze
seriálu M -ČR, který se jel opět za přispění partnetů seriálu,
čekalo na jezdce sedm tratí po dvou kolech. V deset hodin na
trať vyrazili první jezdci a za nimi pak postupně celé startovní
pole.
Velké tratě obsahovaly pěkné výskoky, místy ze suti
kamení, ale i se sjezdy, seskoky, ale i s výskoky bokem. Na menších tratích bylo nachytáno
také kamení, pražce, ale také přírodní svahy.
První sekce pro kat. MTB, ELITE a Kadety byla tak akorát na rozježdění. Po menším
výskoku a vyskákání do svahu, se sjelo k seskoku bokem, pak svahem dále nahoru. Opět
kousek zpět, mezi dva stromky a zase nahoru, malá otočka, po ní nejtěžší část tratě - šikmá
mokrá a hlavě kluzká stěna, po které se těžko chodilo natož jezdilo. Ale jezdci, hlavně ti ze
špičky startovního pole, si s tím poradili velice pěkně. Na dvojce po několika výskocích čekal
na jezdce docela ,,extrém,, sjezd s několika seskoky. Trojka byla hodně zajímavá sekce. Po
menším sjezdíku následoval výskok, který se ale dal ulehčit skokem z boku. Dále vyskákání
po kluzké suti nahoru a to přes menší kaskádu. Poté přišel opět rozhodující okamžik sekce pro
kat. Elite., jezdci museli na šikmou plochu (podobná volnému lezení), která byla za deště
téměř nesjízdná. Ovšem jezdci si našli drobné zachytné body na šikmině a drobným
obskočením (přeskočením) šipky doskočili do cíle. Čtyřka měla několik moc pěkných
seskoků na blátě, kde myslím, hodně jezdců přehodnotilo její sjízdnost nejen za deště. Loňské
jedničce z Elity Romanu Chvojkovi se po jednom sekoku, vytrhl výplet od náby. Roman ale
nakonec dojel závod na jiném kole. Bohužel mu kolo asi nesedlo a tak se umístil na pátém
místě. Jak sám Roman tvrdí, kolem to není, jak by si někdo mohl myslet. Sekce pět a šest byly
chrakterem podobné těm předchozím a tak jezdcům nezbývalo nic jiného než se poprat se
všudy přítomným blátem a kluzkými kameny. Poslední sekce se skládala z umělých překážek.
Po výskoku na cívku následoval překok na další, poté následovala pasáž podobná žebříku, z
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něj na palety přes kladinku a to skokem na další hromadu palet. Sekok a pak na dvě obrovské
gumy a cíl.
Po technicky náročném závodu se v jezdci umístili následovně:
Elite:
1. Rafal Kumurowsky - 14 tr. bodů
2. Jan Svoboda - 24 tr. bodů
3. Pavel Peterka - 31 tr. bodů
Master:
1. Josef Dressler - 24 tr. bodů
2. Štefan Pčola - 36 tr. bodů
3. Pavel Klouček - 37 tr. bodů
Kadet:
1. Ondřej Kunčar - 48 tr. bodů
2. Tadeáš Ševčík - 60 tr. bodů
3. Lukáš Roth - 66 tr. bodů
Minime:
1. Jan Bartoš - 20 tr. bodů
2. Petr Jeřicha - 27 tr. bodů
3. Václav Kolář - 29 tr. bodů
Benjamin:
1. Tomáš Ilčík - 30 tr. bodů
2. Martin Kakáč - 38 tr. bodů
3. Jan Musil - 46 tr. bodů
Poussin:
1. Ladislav Jánoška - 13 tr. bodů
2. Martin Novotný - 32 tr. bodů
3. Jakub Valenta - 39 tr. bodů
Hoby:
1. Jiří Svoboda - 3 tr. bodů
2. Michal Havránek - 32 tr. bodů
3. Martin Čedík - 34 tr. bodů
Škoda, že pěkně postavenou trať, nachystanou na pěkné počasí zmařil děšť. Jezdci tak
mohli srovnat síly na trati s kluzkým podkladem. A tak to byla změna oproti závodům na
suchém podkladu jak je většinou zvykem. V Elite tak předvedl Rafal Kumurowsky (PL), že i
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na blátě mu to jde. Kvalitní výkon předvedl i v kat. Hoby Jiří Svoboda, který s náskokem 29
bodů vyhrál.
Další závod se jede cca za čtrnáct dní 17. 5. 2003 v Praze - Ďáblicích a tak nezbývá nic
jiného než poradatelům, ale i jezdců popřát hezké počasí, které však nebude vykoupeno třeba
extrémním horkem. Vybírat se však nedá.
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