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Konec sezóny - část 1
Závěrečný podnik M-ČR 2003 se jel v Kutné Hoře za chladného, ale slunečného počasí. A
pokud jsem dobře počítal tak se na start dostavilo bez jednoho sto jezdců. A tak se závod
mohl na plno odstartovat v 10:00h a jezdci se mohli vydat na trať, která částečně kopírovala
sekce z Mistrovství světa.
Před závodem byly karty rozdány a ten, kdo potřeboval
zajet dobře na posledním závodě, tak se dostavil na start a
musel bojovat jak o body, tak i o nejpřednější pozice. Po
letošním úspěšném MS nebylo místy jasné, jak to všechno
dopadne.
Po startu na Sionu se jezdci spustili po lesní cestě směrem
dolu do lesa, kde na ně čekalo sedm sekcí na dva okruhy a to
jak na malé, tak i na velké trati. Jednička a dvojka eliťáků se
nacházela hned vedle sekcí menších kategoriích a tak i ti
menší měli možnost se podívat na jezdce z větších kat. Taky
tady byla možnost podívat se, jak s tím bojují i ti úplní
začátečníci. Jenže pro větší účast v kat. Hobby se tvořily
fronty a to v chladném počasí nebylo nijak příjemné. Chladno
bylo celkem dost a tak místy tuhla i kapalina v hadičkách.
Třeba na elitní šestce byl na konci celkem nesmyslnej seskok
na konci sekce. Ale suverenitu na domácí trati již standardně
potvrdili domácí jezdci a tak o vítězi v MTB a Elite bylo skoro
rozhodnuto.
Ale zpět k trati. Jednička pro vyšší kat. byla po vzoru MS. V sekci bylo prostě jedno místo,
kde museli šlápnout i přední jezdci elity. Výskok na šikmou plochu kámene, byl prostě
neproveditelnej v jistotě, že to neuklouzne. Dvojka byla jednoduchá a tak ti lepší se s tím
poprali v pohodě. Ostatní ji řešili jedním nebo dvěma šlápy. Ale byly i pětky. Pak přes potok
na trojku. Ta byla proklatě dlouhá a tak kdo nespěchal, nešlapal, neprojel.
Čtyřka byla v pohodě, ale jeden přeskok zamotal většině jezdcům hlavu a kdo nešlápl nebo se
pořádně neopřel do pedálů a nedoplachtil na kámen do háku, tak tudy taky neprojel za 0. I
když spěchat se muselo taky. Pětka byla sekce, kde byl na úvodu kámen, na který se muselo
dostat buď šlápnutím a nebo přeskokem z předchozího. Ale tam se jezdec odrážel z
nepříjemné hrany, že to bylo jen pro mistry v oboru. Viděl jsem na této pasáži letošního
Mistra republiky v Elitě Jana Svobodu a ten si s úsekem poradil opravdu bravurně. Sledovala
ho při tom i Česká televize a tak kvalitu přeskoku mohli shlédnou i diváci ČT1 ve Sportu po
závodech, což je určitě super. Konec sekce se pak dal prohopsat v pohodě a kdo nezvládl
ještě závěrečnou kaskádu, musel šlápnout ještě jednou a bylo to za dva.
A tak víme už jednoho z letošních Mistrů ČR. Po závodech bylo slavnostní zakončení
sezóny, kde se všichni dozvěděli, jak to celé vlastně dopadlo. Jezdci se mohli podívat jak se
stávající komise Biketrialu letos věnovala propagaci tohoto sportu v TV a mediích. Ale k
tomu až později.
Šestka, jak jsem naznačil již ze začátku, měla na konci dost zajímavou pasáž, která se těžko
popisuje. A taky mě mrzí, že jsem na ní zastihl málo jezdců. Abych porovnal taktiku sesunu
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dolů. V úvodu sekce byl seskok, mini sjezdík a zase zpět na skálu, kde se dalo buď šlápnou a
nebo z obtížného rozjedu skočit do záklonu, což bylo dost náročné, ale někteří jezdci zde
šetřili bod výskokem. Pak po rovince k již zmiňovanému konci. Sedmička byla nahoru a
dolů. Pěkně technická a tak kdo nezaváhal, jel za nula jedna nebo dva.
Ke konci soutěže se ještě čekalo na dojetí kat. Hobby a těch menších, což se docela protáhlo.
Ale to už je osud. Nic méně soutěž proběhla bez větších problémů a tak se vesele čekalo na
vyhlášení výsledků, které proběhlo před již zmiňovaným slavnostním vyhlášením. Smutné
bylo, že pořadatelé neinvestovali do cen a tak jezdci dostali jen pohár a v kat. Poussin (kat.
těch nejmenších) byli odměněni jen první tři. Odměnění všech v této kat. se sice jen
doporučuje, ale letos se to stalo trošku takovým standardem. No co už, ti nejmenší aspoň
zjistili, že život je taky pes.

Výsledky:
Elite: 1) Tomáš Babický 2) Jan Svoboda 3) Roman Chvojka
Kadet: 1) Ondřej Kunčar 2) Jiří Hlubinka 3) Kamil Lypik
Master: 1) Miloš Pospíšil 2) Martin Šimůnek 3) Pavel Klouček
Minime: 1) Václav Kolář 2) Jan Bartoš 3) Karel Brambora
Benjamin: 1) Tomáš Ilčík 2) Jan Musil 3) Martin Kakáč
Poussin: 1) Lukasz Sobczyk (PL) 2) Martin Novotný 3) Václav Gryc
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Tenhle mini článeček je o slavnostním vyhlášení letošní sezóny a taky trošku zhodnocení toho, co se
letos událo v Biketrialu. Jak jsem již naznačil, po skončení závodu v Kutné Hoře a jeho vyhlášení se
jezdci mohli s doprovody ohřívat v Chlístovicích v místním KD. Jelikož se trošku déle čekalo na
shromáždění všech, nebo alespoň co největšího počtu jezdců, než se počítalo, tak se vyhlášení trošku
prodloužilo. Někteří jezdci spěchali domů nebo jinam, tak se program i částečně poupravil.

Nicméně než se všichni sešli, mohli přítomni v sále sledovat šoty z TV a to jak z ČT1, tak i z
TV NOVA o letošním biketrialu v ČR, ale i MS. A tak komise předvedla, jak se snaží
prosadit tento sport v médiích. Každý sám pak mohl posoudit jestli je to moc nebo málo. A
tak chci jen upozornit, že to nepíšu nijak ovlivněn ale jen jako jezdec biketrialu.
Ovšem přehled šotů z televize, plus další video, které bylo poloprofesionálně natáčeno v
průběhu celého seriálu mě přesvědčilo o tom, že komise letos nelenila a snažila se věnovat
propagaci celého sportu. Že celou věc bere komise vážně, bylo i to, že její členové se na
vyhlášení dostavili v saku na projev vážnosti momentu. Dále bylo předvedeno promo video
na propagaci biketrialu (pravděpodobně v TV), které vytvořila profesionální agentura na
letošním MS v Kutné Hoře, jen jsem nevěřícně koukal, co se dá natočit o biketrialu. Jsou tam
předvedeny všechny hlavní rysy tohoto sportu a atmosféry na MS. A hlavě je to natočeno
jako propagace Biketrialu, nikoliv jako prezentace jedince. Takové video dlouho chybělo a
myslím, že ani nebylo něco podobného vytvořeno. Údajně se ještě nejedná o poslední kus, ale
mělo by jich být několik. Ovšem video je trošku zahaleno tajnůstkami. Alespoň se máme na
co těšit.
Nelze také opomenout některé další činy, jako třeba předání REPRE dresu jezdci Pavlu
Peterkovy, který pro zranění nemohl startovat na MS, i když si nominaci vybojoval. Jen těžko
hledám chyby v konání komise, ale pokud nějaké byly, tak klady je asi převážily.
Do celkového dění letošního M-ČR se zapsali i partneři letošního seriálu. Ti se podíleli na
spolufinancování soutěží a taky reprezentace. Hlavně pak firma HI-TEC kvalitně oblékla naši
reprezentaci a tak jsme na nástupech nevypadali jako nějaká směska reprezentací a jezdce
bylo poznat i na závodištích. Generální partner je ÚAMK ČR, partner repereznetace HITEC a hlavní partneři FIAT, VEMA, FOBOZ 97, LIKO-S International a Deník SPORT.

A jak to celé dopadlo? Po pěkném doprovodném programu a
promítání videí se vše zakončilo. V každé kat. byli vyhlášeni
první tři. Mistr ČR, první a druhý vicemistr ČR. V těch menších to pak byl Přebodník ČR,
jakož to přebor ČR. Jezdci obdrželi květiny, medaile, památeční diplomy a finanční odměny.
Nevyšší finanční odměna byla myslím okolo 5000,- a nejmenší pak 1000,-. Také byla letos na
celý seriál vypsána neoficiální tzv. PRICE MONEY a to necelých 50 000,- což už je pěkná
suma.
Mistrovství ČR

Elite: 1) Jan Svoboda 2) Roman Chvojka 3) Adam Prochozka
Máster: 1) Josef Dressler 2) Pavel Kouček 3) Damjan Siriški
Kadet: 1) Ondřej Kunčar 2) Tadeáš Ševčík 3) Jiří Hlubinka
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Přebor ČR

Minime: 1) Jan Bartoš 2) Václav Kolář 3) Jakub Vencl
Benjamin: 1) Tomáš Ilčík 2) Jan Musil 3) Martin Kakáč
Poussin: 1) Martin Novotný 2) Jakub Valenta 3) Václav Gryc
Celkové výsledky 2003 [ cca. 53 kb. ]

Tak na závěr chci už jen dodat, že všem vyhlášeným gratuluji a přeji hodně úspěchu v
nadcházející sezóně 2004, která doufám bude připravena stejně kvalitně jako ta letošní.
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