http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/146

Kvalitní ale trochu lehká Jemnice
Po týdnu volna se další soutěž M-ČR, P-ČR a Beginner Cupu konala tentokrát v Jemnici.
Jemničtí to neměli jednoduché, v loňském roce byli totiž komisí ohodnoceni jako nejlepší
soutěž celého seriálu! O tom, zda na toto ohodnocení dosáhnou i letos samozřejmě psát
nebudu, ale všichni zúčastnění si mohou letošní a loňský závod srovnat.

e
Každopádně i letošní soutěž slibovala hezkou
podívanou již od rána se kolem přejímky
"motalo" cca. 50 riderů začátečnického
poháru ačkoliv po shlédnutí některých jezdců
na umělé sekci v prostoru startu a cíle bych
řekl, že někteří mezi začátečníky rozhodně
nepatří.
Mezitím se do dějiště druhého závodu začala
sjíždět naše kompletní česká špička, která
bojuje o nominaci na MS, ale ještě předtím na
novinku letošní sezóny ME (Finsko). Před
samotným startem prvního jezdce se
samozřejmě všichni vydali na obhlídku zdejší
tratě, která je mezi "dříve" narozenými vcelku
oblíbená neboť se jedná o klasický biketrial
neboli chcete-li "old school"! Ačkoliv letos se
organizátorům moc nepovedla "jednoduchost
úseků" ve všech kategoriích, ovšem to bych asi
přisoudil předpovědi počasí, která na víkend
slibovala déšť. Nakonec vše bylo jinak, vcelku
hezké počasí provázeno někdy nepříjemným
větrem udělalo závod velmi jednoduchým.
Ovšem nevím jak by se závod líbil kdyby pršelo.
Od počasí a obtížnosti úseku se přesunu k Beginner Cupu. Zde se již po dvou závodech v
některých kategoriích ukazují individuality, které si to pravděpodobně rozdají o celkové
vítězství. Jmenovitě např. v kategorii Beginner A se vyměnil pouze jezdec na prvním místě
jinak druhý a třetí zůstali stejní tak jako na první závodě v Samotíškách! V Beginner B
vypadá celkem suverení Martin Fulneček, který si "šlápl" pouze jednou za celý závod. V
Beginner C si zopakoval vítězství z minulého závodu Marek Hlávka, který si ani jednou
nešlápl, a druhý byl z deseti bodovou ztrátou Ondřej Šenk, který ovšem naznačil, že sezóna v
těchto kategoriích může vypadat i jinak neboť na minulé soutěži byl až šestý. Poslední
kategorií v tomto poháru je kategorie Hobby, která samozřejmě není začátečnická, ale jsou
v ní jezdci, kteří již dlouhé léta jezdili v mistrovských kategoriích a teď už jezdí tzv. pro
radost. Dnešnímu závodu dominovali první Lukáš "bůr" Buriánek a místní "kolík" Jirka
Prokeš. Oba za závod nešlápli a rozdělil je čas. Třetí skončil Robert Selucký z Kyjova, který
měl pět bodů. Tolik vše k tomuto poháru, výsledky najdete na webu v odkazu výsledky.
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V 11 hodin na trať vyjeli první jezdci M - ČR
a P - ČR, kterých se tu sešlo celkem 73 což je
hodně slušné číslo, neboť přidám-li k tomuto
číslu 50 začínajících jezdců dojdeme k číslu
123, což je posun hodně vysoko. Ještě před
rokem "nás" bylo max. do stovky! Za což patří
díky nejen klubům, ale i komisi, která se snaží
o zviditelňování biketrialu co to jde. K
samotné soutěži se budu věnovat pouze
"velkým" sekcím, které jsem sám absolvoval!
Hned první sekce "vypadala" na první pohled
jednoduše ovšem hned na úvod závodu v ní
byly tři obtížné výskoky. A i délka sekce
znamenalo, že šlo o velmi zapeklitou sekci a i
na výsledcích v jednotlivých kategoriích to
bylo znát. Dvojka byla asi nejjednodušší sekcí
závodu, ale zároveň zrádná, hlavně závěrečný
sjezd se moc nelíbil. V sekci číslo tři byl na
začátku ne zrovna lehký sjezd, ale potom
pokud si jezdec dal pozor na průjezd různě
poházenými kládami a na závěr vyskočil dvě
ve svahu šikovně vytvořené "bokovky"
(speciality místního závodu), měl na kontě další nulu. Sekce číslo čtyři patřila opět k
obtížnějším, byly v ní dva solidní výskoky, které rozhodovaly. Pětka a šestka se jela na vloni
vytvořené lokalitě. Pětka i šestka mi pro kategorii Elite a Master přišla absolutně "o
ničem", kromě jednoho přeskoku (na sekci č.6) po zadním kole tam nebylo nic, co by mělo
těmto jezdcům dělat těžkou hlavu. Sedmá sekce zavedla jezdce do prostoru startu a cíle tzn.
na umělou sekci, která byla postavená na efekt, a divákům se musela líbit, i když pro jezdce
Elity opět velmi jednoduchá! Od sekcí se přesunu k jednotlivým výsledkům.
Začnu hned u nejmladších Poussin. Tato kategorie vypadá pro mnohé nezajímavě ovšem již
při pohledu na výsledky prvních dvou závodů to vypadá na velmi "tuhý" boj. Ať už o
nominaci na MS tak i o celkové prvenství, je to asi jediná kategorie kde není nikdo suverení!
Pro doplnění uvádím první tři z Jemnice:
1. Václav Gryc 21 tr.bodů
2. Jakub Valenta 24 tr.bodů
3. Ivan Kebeleš 31 tr.bodů
V kategorii Benjamin se nekonalo žádné překvapení a je celkem jasné, že mezi prvními třemi
se rozhodne i o celkovém prvenství. I v této kategorii není nikdo z této trojice jasná jednička,
ovšem sobotním vítězstvím si o tento "post" řekl loňský vicemistr světa Honza Musil.
"Zbytek" porazil rozdílem třídy!
1. Jan Musil 5 tr.bodů
2. Martin Kakáč 11 tr.bodů
3. Dominik Puffer 12 tr.bodů
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V Minime se tak trochu překvapení konalo neboť "domacímu" Pepovi Táborskému oplatil
porážku z minulého závadu Michal Piňos, třetí Tomáš Ilčík v sobotu na tuto dvojici trochu
ztratil, ale myslím, že je letos ještě potrápí.
1. Michal Piňos 4 tr.body
2. Josef Táborský 7 tr.bodů
3. Tomáš Ilčík 18 tr.bodů
Po mládežnických kategoriích se již dostávám ke kategorii Kadet, která vypadá celkem
jednoznačně pro Honzu Bartoše aspoň po prvních dvou závodech. Nesmím zapomenout na
náš velký talent, kterým je Vašek Kolář. Věkem totiž patří do kategorie Minime! K této
dvojici se pravděpodobně přidá pouze Jakub Vencl.
1. Jan Bartoš 25 tr.bodů
2. Vašek Kolář 27 tr.bodů
3. Jakub Vencl 31 tr.bodů
Kategorie Senior vypadá na velmi zajímavou "bitvu" mezi mladými "dravci" a "veterány"
tohoto sportu. Velmi silně vypadá trojice Daniel Bouda, Tomáš Filka a Michal Havelka, která
ovládla stejně jako v Samotíškách stupně vítězů. Jenom s tím rozdílem, že tentokrát vyhrál
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Dan Bouda. Ještě jenom doplním, že rozdíl mezi prvním a třetím byl "pouze" bod! Stejně jako
v prvním závodě!
1. Daniel Bouda 16 tr.bodů
2. Tomáš Filka 17 tr.bodů
3. Michal Havelka 17.tr.bodů

Kategorie Expert je v "režii" bývalého mistra světa Hynka Rejthara, na kterého bohužel
"zbytek" kategorie zatím nemá. A tak při neúčasti v Samotíškách druhého Lukáše Jindry se v
umístění posunuli druhý Lukáš Morawski a třetí Martin Čedík.
1. Hynek Rejthar 9 tr.bodů
2. Lukáš Morawski 42 tr.bodů
3. Martin Čedík 55 tr.bodů
V kategorii Master se sobotním závodem "přetrhla" vítězná šňůra Pepy Dresslera (možná
i kvůli bolestem jeho kdysi operované ruky), který byl poražen poprvé od roku 2002!
Vítězství pro sebe "urval" Jirka Šmídl, který jako jediný dal celý závod za nula! Druhý
skončil Miloš Pospíšil a třetí Pavel Klouček. Dle mého názoru se mezi těmito čtyřmi
rozhodne o celkovém vítězi v seriálu.
1. Jirka Šmídl 0 tr.bodů
2. Miloš Pospíšil 4 tr.body
3. Pavel Klouček 6tr.bodů
Jako poslední jsem si nechal naši nejprestižnější kategorii Elite. V této kategorii není jezdce,
který by byl zcela nedostižný (jako třeba v kat. Expert) z 12 nominovaných jezdců může totiž
vyhrát kdokoliv, ale velmi výrazně za obhajobou loňského prvenství vykročil Jan Svoboda,
který stejně jako v minulé soutěži vyhrál. Stejně jako Jirka Šmídl v celém závodě ani jednou
nešlápl! Na výsledky v této kategorii měla dle mého názoru hlavní vliv jednoduchost všech
úseků v této kategorii. Což podle mne organizátoři nezvládli a je to škoda. V kuloárech se již
hovořilo o tom, že další závody by měli vypadat jinak! Každopádně i přesto v sobotu
překvapili dva mladí jezdci druhý Pavel Čep a třetí Pavel Procházka oba pouze 1 tr.bod za
celý závod!
1. Jan Svoboda 0 tr.bodů
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2. Pavel Čep 1 tr.bod
3. Pavel Procházka 1 tr.bod
Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům za uspořádání velmi solidního
závodu, který se bude ucházet opět o celkové prvenství mezi všemi organizátory. Ačkoliv mi
oproti loňsku něco málo scházelo. Poděkovat musím také především všem sponzorům a
partnerům seriálu jako jsou Triglav pojišťovna, VEMA, Foboz 97, LIKO-S, MONTY,
Author, Úamk, a veletrh Sport Life. V době kdy se tento článek objeví na našem webu všichni
již budeme myšlenkami na další soutěži, která se koná již tuto sobotu a to v dějišti loňského
MS v Kutné Hoře. Tímto vás všechny zvu a přeji všem co nejlepší výsledek.
5. Květen 2004 - 4:00

