http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/144

První závod TRIGLAV Cup
V sobotu 17. 04. 2004 se uskutečnil první závod TRIGLAV M - ČR v biketrialu, jakož to
nominační závod na MS 2004 a také první závod HI – TEC Cup pro začátečníky, což byla
novinka po všech stánkách. Na trati olomouckého klubu ÚAMK-AMK Bike Racing Team
Olomouc se jelo sedm sekcí na dvě kola. Letošní ročník se jede za podpory Triglav
pojišťovna a.s, která je generálním partnerem celého seriálu. Hlavními partnery jsou VEMA,
Foboz 97, LIKO-S, MONTY, Author a veletrh Sport Life, na kterém se pojede letošní
poslední závod M – ČR. Partnerem reprezentace je jako loni firma HI - TEC.
Jak jsem již naznačil, letošní první závod odstartoval hned
ráno HI - TEC Cup pro začátečníky, kde se na start postavilo
55 jezdců rozdělených do kategorii HOBY, BEGINNER A, B
a C. Kategorie BEGINNER je novinkou letošního roku.
Jelikož se jednalo o novinku vnesenou do soutěžního systému,
neslo to i část úskalí na které bylo vedeno určitě mnoho debat.
Jelikož se soutěže zúčastnilo celkově jak v HI - TEC tak v i
TRIGLAV Cup rekordní počet jezdců 143, došlo tak
především k časovým nedostatkům. V HI - TEC Cupu
startovalo 55 jezdců a tak byl ranní závod upraven trošku za
chodu. Jezdci nakonec odjeli jen jedno kolo ze dvou. Tento
počet však naznačuje rostoucí zájem o biketrial a nakonec se
možná dočkáme přeborových soutěží jako kdysi.
Od jedenácti hodin se na start TRIGLAV Cupu postavilo
88 jezdců. Jezdci byli tradičně rozděleni do kat. na 20" kolech
ELITE, SENIOR, KADET, Minime, Benjamin a Poussin , také
na 26" kolech MASTR a EXPERT podle věku i nominace.
Drobnou novinkou byla národní Elita pro nejlepších 12 jezdců ČR na malých kolech. V Elite
se představili naši přední jezdci. Zbytek loňské kat. ELITE byl přesunut do SENIORů. Tak
též na horských kolech v kat. MASTER přijeli předvést jezdci zvučných jmen jako Dressler či
Šimůnek. Celou naši špičku ještě přijeli potrápit jezdci ze Slovenska a Polska.
Na lehce navlhlé a rozblácené trati, která byla postavena na převážně umělých překážkách
bylo vybudováno sedm tratí. Sekce se skládali z panelů, traktorových gum, palet, cívek, ale i
kamenů. Pro menší kat. pak byly připraveny i nějaké blátivé svahy a klády. Tratě starších kat.
se částečně střídaly a tak byly jednou kameny a jednou umělé překážky.
I když se pořadatel snažil zamezit frontám, střídáním tratí, nemohl zabránit velkému počtu
jezdců a tak se trošku čekalo. To je pro rozehřáté jezdce dost nepříjemné. Fronty se daly
trošku snížit kdyby kat. MTB startovali v protisměru speciálů. A nebo obráceně. Ale i přes
všechna tato úskalí se podařilo připravit několik kvalitních úseků, které obsahovaly jak
technické pasáže, tak i dlouhé přeskoky a výskoky. Drobnou vadou na kráse však bylo, že
závod neutrpěl žádnou viditelnou inovaci od loňského roku.
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Pro ty nejlepší byly na úplný konec připraveny hodnotné ceny, v podobě pohárů a dalších
darů.
Část těch nejlepších:
Elite:
1) Pawel Reczek (PL)
2) Peter Barták (SR)
3) Jan Svoboda
Master:
1) Josef Dressler
2) Ján Šidlík
3) Jiří Šmídl
V nejmladší kat. Přeboru ČR Poussin se mezi tři nejlepší probojovali na první místo Jakub
Valenta, druhé Miroslav Kolarik a třetí skončil Tadeáš Křiž. Celkové výsledky najdete v sekci
Výsledky soutěží a to jak pro BEGINNER tak i pro M-ČR a P-ĆR. Ve fotogalerii je několik
amatérských obrázků.
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