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Brno - Osmý závod M-ČR 2003  

Letos poslední nominací na MS 2003 a posledním závodem M-ČR před prázdninami se jel v 
Brně. Je tomu něco málo přes týden co si jezdci přijeli srovnat síly na tento závod. Poslední 
nominační závod pořádal Brněnský klub ÚAMK Staré Brno. Jako každoročně byl pořádán ve 
stejné lokalitě - v Brněnských Kníničkách. Ale místní biketrialový areál představuje řadu 
možností, jak kombinovat místní uměle vybudované tratě, které se skládají převážně z 
kamení. 

Letošní menší účast v podobě jednaosmdesáti startujících byla trošku překvapením na 
kvalitně připravovaných závodech v Brně. Ve dvou nejvyšších kat. Master (MTB 26") a Elite 
(Speciál 20") nastoupilo na start 11 a 15 jezdců.V Mastrech se na start dostavili naši přední 
jezdeci - Josef Dressler, ale i Damjan Siriški z Olomouce nebo Pavel Čep. V tomto pořadí 
dojeli i do cíle této soutěže. V Elite se dostavila skoro kompletní jezdecká špička v podání 
našich předních jezdců v podobě Romana Chvojky, Jana Svobody či bratří Procházků nebo 
Tomáše Babického. 

Na domáci trati si zajel i František Sadílek z Brněnského klubu, který však do cíle dojel až 
na šestém místě. Kromě jezdců se kolem tratě potulovalo i několik desítek diváků. Na závody 
se přijel podívat i štáb s ČT, tudíž byl k vidění biketrial i v TV - Jihomoravský večerník. V 
deníku Rovnost vyšel ihned po samotném závodě článek, kde si někteří přední jezdci 
"postěžovali" na nízkou náročnost tratě. Ale čtenáři si i přesto mohli přečíst něco více o tomto 
sportu. 

Na závodech byla umístěna nástěnka se všemi články, které vyšli i v několika jiných 
okresech, kde se psalo o závodech například z Jemnice, ale i z jiných soutěží letošního seriálu 
M-ČR. Je vidět, že i biketrial se dostává na stránky novin a do samotného podvědomí čtenářů, 
diváků i jezdců profesionálů, amatérů... Jako diváci se 
zde objevili i zástupci některých partnerů seriálu a to 
ze společnosti VEMA či HiTEC. K dalším partnerům 
patří i například Motortec Brno, Foboz 97, LIKO-S 
nebo Deník sport. 
 
 
 
Elite:  
 
Roman Chvojka - 1 tr. bod 
Jan Svoboda - 3 tr, body 
Adam Procházka - 8 tr. bodů 

Master: 
 
Josef Deressler - 5 tr. bodů 
Damjan Siriški - 8 tr. bodů 
Pavel Čep - 17 tr. bodů 

Kadet: 
 
Ondřej Kunčar - 36 tr. bodů 
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Tadeáš Ševčík - 44 tr. bodů 
David Pietrzak (PL) - 66 tr.bodů 

Minime:  
 
Václav Kolář - 16 tr. bodů 
Jiří Koloc - 21 tr. bodů 
Jan Bartoš - 23 tr. bodů 

Benjamin: 
 
Tomáš Ilčík - 23 tr. bodů 
Jan Musil - 34 tr. bodů 
Dominik Puffer - 50 tr. bodů 

Poussin: 
 
Martin Novotný - 18 tr. bodů 
Jakub Valenta - 32 tr. bodů 
Ivan Kebeleš - 44 tr. bodů 

Volná soutěž - kat. Hobby: 
 
Jiří Svoboda - 2 tr. body 
Lukáš Buriánek - 10 tr. bodů 
Václav Brožík - 44 tr. bodů 

Kompletní výsledky z Brněnské soutěže naleznete zde. Tento závod taky rozhodoval o 
celkovém pořadí nominace na MS, kde výsledky nominace můžete prostudovat v sekci 
Informace nebo zde. Ti, co zde trošku klikají už jistě vše potřebné našli sami. Ještě přikládám 
ke stažení průběžné výsledky po osmi soutěží seriálu M-ČR 2003.  

Závěrem ještě připomínám (pro ty co by chtěli vidět biketrial v podání světovém), že v době 
od 9. - 10. 8. 2003 se jede v Kutné Hoře MS 2003 a jelikož došlo ke zrušení posledního 
závodu v Japonském Itadori (z důvodu obav z nemoci SARS) se Kutnohorský závod jede jako 
finále Mistrovství světa. Lze tak očekávat účast kompletní světové špičky. Časový program 
MS v Kutné Hoře najdete ZDE. 

Seriál M-ČR pokračuje po prázdninách a to devátou soutěží z celkového počtu dvanácti a to 
opět závodem v Brně-Kníničkách. 
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