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Kutná Hora
Na další závod M-ČR v biketrialu se jezdci "přesunuli" poprvé v této sezóně do Čech. Třetí
díl Triglav CUPu hostila Kutná Hora. Tato soutěž byla asi nejzvláštnější tím, že se zde
uzavřela nominace na ME ve Finsku, které se pojede již za měsíc!
Předpověď počasí během týdne před soutěží neslibovala nic dobrého, ale i to se nakonec
nepotvrdilo, a tak místní pořadatelé museli být spokojeni. Bylo polojasno bez deště, což
uvítali všichni účastníci. Nevím čím to je (asi vzdáleností), ale byl to první závod sezóny se
zatím nejnižší účastí, celkem "nás" tam v sobotu bylo pouhých 112.
Jak už je typické pro celou tuto sezónu první na trať vyjeli jezdci HI- TEC CUPu, který
odstartoval již v 9 hodin. Za ty necelé tři hodinky, co závodili, stihli "odskákat" dvě kola po 4
sekcích. Nevím, jak byli spokojeni samotní "rideři", ale myslím, že si už zajezdili více než
třeba na prvním závodě sezóny. V těchto kategoriích se "překvapení" zrodilo v asi
nejzajímavější kat. a to v Hobby, kde na "bedně" chyběl Lukáš "bůr" Buriánek, který jak sám
řekl dal "bůra" a bylo po nadějích. V dalších kategoriích se již překvapení nestalo, a tak se na
"bedně" objevili stejné tváře a jak jsem se již zmínil v minulém reportu, někteří jsou celkem
suverenní. Výsledky jsou umístěny na tomto webu, jistě víte kde.

Od HI - TEC Cupu se dostávám k hlavnímu závodu sobotního dne. Jezdci M-ČR vyjeli
na trať přesně v 11:00 a to postupně od nejstarších (mají přednost) po nejmladší… Již po
ranní obhlídce sekcí bylo jasné, že dnešní závod bude asi těžší než předchozí dva, aspoň tomu
tak bylo v kat. bojujících o MS či ME. Opět se budu věnovat pouze "velké" trati. Hned první
sekce se mi líbila ostatně jako všechny. Přišla mi jako velmi dobře zvolená "rozjezdovka",
pokud jsem si dobře všiml jezdci Elity a Master s ní neměli vyloženě problém. Sekce číslo
dvě se nacházela hned vedle jedničky a opět se jednalo o "lehčí" sekci, v této sekci byl pro
kategorii Elite a Master jeden větší výskok, hned v úvodu, který nejednoho jezdce
překvapil. Od sekce číslo tři se už začalo "přitvrzovat", i když sekce na první pohled vypadala
celkem jednoduše! Ovšem byla poměrně dlouhá, celá do kopce, což jezdcům ubíralo síly.
Jezdci Elite a Master na závěr měli co dělat s časem. Čtyřka to byla klasika stavěná několik
let po sobě. Dokonce bych ji nazval "legendou" mezi sekcemi. Hned na úvod čekal na jezdce
výskok, který dal jen málokdo - počet jezdců bych napočítal na prstech jedné ruky. Potom
nebylo nic, co by jezdce mělo vyvést z míry. Pětka asi nejlehčí sekce závodu byla pro Elitu
možná trochu delší. Na šestce byl nejtěžší závěrečný výskok, který dal opět málokdo.
Sedmičku bych viděl naopak jako nejtěžší sekci celého závodu, jezdec se na ní v podstatě
nezastavil. Na osmičce na jezdce Elity a Master čekal velmi pěkný přeskok, který trápil
hlavně jezdce na horských kolech. Celkově bych trať zhodnotil jako zatím nejlepší v této
sezóně. Těžká střídala lehkou, ale zároveň na všech bylo něco co jezdce potrápilo! Možná jen
některé byly trochu krátké. Každopádně se organizátorům povedlo udělat velmi dobré sekce a
za to jim patří dík.
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A teď už k samotným výsledkům. Stejně jako minule
začnu od nejmladší a to kat. Poussin. V ní vyhrál opět
Václav Gryc, druhý skončil Jakub Valenta a třetí Ivan
Kebeleš. U této kategorie bych řekl, že obtížnost
jednotlivých úseků byla možná zbytečně veliká. V kat.
Benjamin vyhrál opět Honza Musil, druhý skončil Martin
Kakáč a třetí Dominik Puffer. Tato trojice je velmi
vyrovnaná, ačkoliv v posledních závodech se výkonem
trochu vzdaluje Honza Musil. V kat. Minime se odehrává
velmi "tuhý" boj mezi Michalem Piňosem a Pepou
Táborským. Prvně jmenovaný vyhrál letos již podruhé a to
vždy velmi těsně! Třetí místo bral opět Tomáš Ilčík, který
na tuto dvojici už trochu ztrácí.
V Kadetech se "mele" trojice Kuba Vencl, Vašek Kolář
a Honza Bartoš, ten byl letos poprvé poražen. Vítězství
bral Kuba Vencl, třetí druhé místo letos si "vyskákal"
Vašek Kolář, který svým výkonem překvapuje snad
všechny co biketrial sledují a myslím, že se dočká i
prvního místa. Třetí skončil Honza Bartoš. Opět se ukazuje
tato trojice jako nedostižná ostatními v této kategorii. V
Expertech se opět na závodech ukázal Lukáš Jindra a
skončil druhý, vyhrál nikdo jiný než Hynek Rejthar a třetí
skončil Martin Čedík. Pouze dodávám, že se zde jezdí
pouze o druhé místo. V kat. Senior se v sobotu "vytáhl" Jirka Svoboda, který svým
vyrovnaným výkonem všechny předčil. Byl to první závod kdy "odpadli" předchozí dva
vítězové Dan Bouda pro zranění a Tomáš Filka, kterému se tentokrát nedařilo. Druhý skončil
Michal Havelka (zatím vždy mezi prvními třemi) a třetí letos poprvé na "bedně" stejně jako
Jirka Svoboda skončil Ondra Kunčar. V Masterech vyhrál domácí borec Miloš Pospíšil, druhý
skončil Pepa Dressler a třetí Jirka Šmídl. Tady není nic nového snad jet to, že Miloš i Pepa
svým výkonem bodově "utekli" dalším jezdcům v závodě. V Elitě se letos poprvé "ukázal" a
to celkem suverénně Roman Chvojka, který vyhrál. Druhý skončil nikdo jiný než domácí
Tomáš Babický (je vidět, že doma to zná dobře) a třetí Honza Svoboda, který jako jediný byl
zatím pokaždé na stupních vítězů!
Co dodat na závěr? Samozřejmě bych chtěl poděkovat všem organizátorům za velmi hezky
uspořádaný závod se zároveň velmi vhodně zvolenou tratí
(nominační závod). Opět musím poděkovat také všem
sponzorům a partnerům seriálu jako jsou Triglav
pojišťovna, VEMA, Foboz 97, LIKO-S, MONTY, Author,
Úamk, a veletrh Sport Life. Tímto závodem skončila první
nominace a to na ME, ta další a asi pro všechny
nejdůležitější na MS pokračuje a uzavře se až posledním
nominačním závodě a to 20.6.2004 v Blansku. Vyhlášení
nominace na ME se určitě dozvíte, bude na tomto webu
stejně jako kompletní výsledky tohoto závodu. Další
závod se koná již tento týden v netradičním termínu a
to v neděli 16.5. v Příbrami. Do této lokality se vracíme
po dvou letech a jsem zvědav co si na nás organizátoři
připravili…
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