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Bystřice a Březová, Slunce a voda.  

Po delším prázdninovém pokoji se sezóna biketrialu přesunula do pozdní podzimní 
poloviny a tak se po Brně jel závod ve Velké Bystřici a tento víkend v sobotu 4.10. 2003 také 
závod v Březové u Sokolova. Velká Bystřice nabízela jezdcům sedm sekcí na dvě kola.V 
Březové pak šest sekcí na tři kola, což se nakonec neuskutečnilo, ale k tomu až později. 

Velká Bystřice 

V Bystřici, nedaleko Olomouce, se kolem deváté sjela aktuální špička v jednotlivých 
kategoriích. A jak naznačuje konec sezóny nic není rozhodnuto. Jelikož se v několika kat. 
dost bojuje o první tři místa a Mistr či Přeborník může být jen jeden, nezbývá nic jiného než 
se na závody dostavit. Po přihlášení si jezdci krátí čas do startu procházením úseků a 
neustálím badáním jak by to asi šlo prostřelit za nula. 

 

Trať ve Velké Bystřici se rozkládá v místním lomu a tak krom několika kamenů zde jezdci 
tráví převážnou část závodu na místní "horolezecké" stěně. Sedmí sekcí na dvě kola bylo 
optimální řešení na náročnost místní soutěže a tak jezdci mohli vyrazit v 10:00h na trať.  

Jednička byla příjemná rozjezdovka, avšak hned úvodní sjezd zamotal i mistrům řidítek 
hlavu. A tak kdo nebrzdil i očima, skončil hned za páskou a bylo vyděláno prvních pět 
bodíku. Sekce dvě však nasadila přesnější charakter trati, tudíž bylo jasné, že tratě budou delší 
a časově náročnější. Trojka měla specifický prvek a to v podobě asi dvoumetrové průrvy, 
kterou museli jezdci přeskočit aspoň v ELITE a MTB. Kadeti pak měli ulehčení. Kdo nedal, 
nestihl (aspoň z většiny). Čtyřka byla místní horolezecká prémie. Skoro nelze popisovat, kdo 
neviděl, ten si asi ani nepředstaví. Pětka byla zase cesta dolů ze skály, ale už bokem, takže 
dva tři seskoky, menší otočka a seskok do cíle. Šestka byla opravdu dlouhá, jezdci museli 
šlápnout do pedálů. I když některým i náročnost této sekce nedělala problémy. Sedm pak byla 
moc pěkná sekce z kamení, kde hned po startu byl výskok na celkem velkej šutr. Pak hop 
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sem, hop tam. Druhej rozhodující výskok v sekci, se dal tahat, ale kdo chtěl zajet, musel asi 
volit cestu výskoku. Pak už jen bokovka, která však dovedla potrápit. Když rozhodčí 
neúprosně ohlásil 20 sec. do cíle, ovšem ne každému. A pak ještě tohle celé na novo - ve 
druhém kole. 

Soutěž se jela za krásného slunečně-podzimního počasí a tak jezdci mohli závodit o sto šest. 
 
Výsledky ze soutěže najde ve výsledcích a několik fotek ve fotogalerii. 

Březová 

Jako již každoročně, pořadatelé připravili kvalitní trať, na které se místy jelo i několik 
podniků MS světa. Jezdci přijeli na závody za deštivého počasí a tak bylo téměř jasné, že v 
sobotu 4.10. to bude klouzat o něco víc něž obvykle. Je nutné podotknout, že závody jsou zde 
často deštivé, proto pořadatelé jsou připraveni na všechno. V místním stanu byl připraven 
Březová MULTIPLEX cinema, kde bylo k vidění poněkud starší video OT Piho, ale také 
video z MS v Kutné Hoře. Ale hlavně se zde dalo schovat před deštěm, který byl neúprosný.  

 
Tomáš Babický 

Na rozpravě bylo řečeno, že bohužel nelze poroučet počasí, a tak se závod trošku zredukoval 
a to jen na dvě kola. K tomu ještě první dvě sekce ze třetího. A tak jezdci jeli o čtyři KÚ méně 
něž mohli čekat, ale i tak museli bojovat s náročným terénem místního lesa, kde museli jezdci 
řešit převážně bláto a tak se zdvihla i náročnost úseků. Myslím si, že tomu tak bylo jak na 
malé trati, tak i na velké. K závodu dojeli i jezdci ze Slovenska a také jeden jezdec z 
Německa.  

Kadet, Elite a MTB začali na sekci s mokrými kořeny a tak hned po startu bylo o klouzaní 
postaráno. Dvojka byla taková skoro bikrosová sekce, která se za vydatného deště změnila na 
celkem slušný blatíčko a tak druhá půlka sekce byla dost obtížná, A to jak ve výjezdu, tak i ve 
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sjezdu. Trojka se jela v malém lomu na kamenech a kdo ji nepodcenil, tak ji projel za nula či 
dva body. Čtyřka a pětka se jela na kamenech u startu a cíle. Obě sekce byly náročné, ale 
většina jezdců si s tím hravě poradila a v některých místech se bez obav stavěli na zablácené 
hrany kamenů. Kdo překonal strach, mohl získat jen několik bodíku a tak si hodně polepšit v 
celkovém hodnocení. Šestka by byla dost náročná i za sucha a myslím že ji nikdo neprojel a 
tak to byl trošku pořadatelský přestřel. Pak se ještě jela jednička a dvojka jako začátek třetího 
kola. Jinak až na nepřízeň počasí soutěž proběhla tak, jak má a pořadatelé odvedli kus práce. 
Jezdci měli dokonce možnost zablácené stroje umýt VAPKOU na místě, což byl rozhodně 
přínos. 

Jezdci byli odměněni v obou závodech poháry. V Březové dostali jezdci dárkové předměty 
na všech stupních vítězů. V Bystřici bylo odměněno prvních pět, ale jen pohárem či medailí. 
Což je trošku škoda. Vítězové dostali ještě dort, který se asi blbě převáže ze závodů. 

Ted už lze jen čekat asi týden na poslední závod M - ČR, který se jede v Kutné Hoře ( 
Chlístovice ) 18. 10. 2003 a po skončení soutěže proběhne vyhlášení Mistrů ČR a 
Přeborníků ČR a to v místním KD. Všichni jezdci a doprovodi jsou zváni. 

Výsledky ze soutěže v Březové najdete ve výsledcích. Přikládám ještě výsledky průběžného 
pořadí před posledním závodem ZDE. [cca 54 kb.] 

 
Josef Dressler 
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