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Mlýnky 2003 - 5. závod M - ČR
Poslední květnový den se jel opět jeden ze závodů M-ČR 2003. Tentokrát se jezdci dostavili
do rekreační zóny Mlýnky nedaleko Strážnice. V krásném prostředí, kde se jezdí už nějaký
ten rok závody, vyrostla opět trať, která dovede vždy něčím překvapit. Tento, v pořadí již pátý
závod se jel opět za přispění všech partnerů seriálu M-ČR, kde generálním partnerem je
ÜAMK ČR. Hlavními partnery jsou společnosti Fiat, VEMA, FOBOZ 97, LIKO-S a Deník
SPORT. Je nutno dodat, že k závodu přispěl i partner reprezentace firma HI-TEC, která letos
naše reprezentanty oblékne na seriál Mistrovství světa.
A nyní něco málo ke trati. Ta se skládala ze sedmi
úseků, které se jely na dva okruhy, jak pro malé tratě
(Poussin, Benjamin, Minime), tak i na velké tratě (Kadet,
Elite, MTB). Jezdci opět na trať vyrazili standardně v
10:00 hod. Na pomezí česko-slovenské hranice, kde k
závodu přihlížela i pohraniční policie, byla rozmístěna
trať převážně podél místního hraničního potoka.
Menší kat. měly tratě jednoduššího ražení, což se
promítlo na výsledcích. Např. v kat. Minime, kde vyhrál
Jan Bartoš s 0 tr. body, druhý skončil Kuba Vencl s 1 tr.
bodem, třetí byl Petr Jeřicha s 5 tr. body (kdy v prvním
kole měl 5 tr. bodů a v druhém nula). Benjaminy ovládl
Tomáš Ilčík s 6 tr. body, druhý byl Martin Kakáč s 8 tr.
body a třetí Jan Musil s 11 tr. body.
Kat. nejmenších Poussin vyhrál s přehledem Ladislav
Jánoška (SK) s 3 tr. body, druhý dorazil do cíle Tadeáš
Kříž s počtem tr. bodů 24 a o 1 bod za ním pak skončil
Tomáš Kovařík.
Kat. Elite, Kadet a MTB se vydaly na trať v podobném
ražení jako v loňském roce, což je trošku škoda, ale
jelikož se sekce dvě až sedm jely v potoce, museli si jezdci poradit s menší účinností brzd a z
částečně kluzkým povrchem. V Elite si s tratí nejlépe poradil Jan Svoboda a do cíle dorazil s
celkovým počtem trestných bodů 5. Za ním na druhém místě se umístil Roman Chvojka s 9 tr.
body, třetí dojel Adam Procházka s deseti body a předjel tak svého bratra Pavla Procházku,
který se o čtvrté místo dělil s Pavlem Peterkou. O pořadí však rozhodl zřejmě celkový čas
závodníků nebo počet získaných nul v závodě.
Kadety vyhrál Ondřej Kunčar s 25 tr. body. Druhý dojel Tadeáš Ševčík s 28 tr. body a třetí
Lukáš Roth ze 68 tr. body.
V kat. Master bylo pořadí Jiří Šmídl, Pavel Klouček a Martin Čučman. Jezdci pak nabrali na
trati celkem 15, 23 a 26 tr. bodů.
Na závěr snad dodat, že ke kvalitně připravenému závodu, přispělo i pěkné počasí.
Menším nedostatkem je nižší úroveň tratě, ale na druhou stranu se jedná o závod, kde si
zajezdí i úplný začátečník, což je dost důležité. Na rozdíl od jiných závodů, kde rozmanitost
tratě je vykoupena někdy až nesmyslnými úseky.
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Petr Sadílek - kat. Elite

Jan Svoboda - kat. Elite
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