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Příbram - Zdaboř
Třetí květnový víkend se jel čtvrtý závod HI - TEC Beginner Cupu a Triglav pojišťovna
Mistrovství ČR s Přeborem ČR dohromady, samozřejmě i jako nominace na MS 2004.
Kvalitně připravený míting se tentokrát jel v neděli a to Příbrami. Takže změna oproti
předchozím letům, kdy místní klub pořádal závody v Praze. Pro letošek se vrátil po několika
letech do příbramské lokality.

ř
Na pasece u lesa si dalo dostaveníčko jak na
několik desítek beginnerů, tak i špička M -ČR
a Přeboru. Pro jezdce HI-TEC Cupu čekalo v
lese 2x4 sekce a myslím,že beginneři mohli
pojezdit co to šlo. Od devíti ráno začali jezdit
po lese a někdy okolo jedené odpoledne měli
vyhlášení výsledků s tím, že asi do jedenácti
museli mít odjeto. Ve všech kategoriích nikdo
nedosáhl plného počtu bodů a tak mohli jezdci
odjet spokojeně domů. Po sponzorské stránce
se k závodu přidala především firma Author,
jezdci tedy dostali i hodnotné ceny.
V TRIGLAV Pojišťovna Cupu se už
rozhodlo o prvních nominacích a to na ME ve
Finsku, které jsou mimo jiné i v sekci komise.
Ovšem tím nic nekončí a dál se bojuje o
nominaci na MS.
Na jezdce TRIGLAV Cupu všech kat. čekalo
osm sekcí na dvě kola. MTB pak jeli v
protisměru dvacítek a tak se netvořili ani nijak
převratné fronty. Jezdci si mohli v pohodě
projí trať, nastudovat místní kamení, hlínu, mechy a super jehličí, které odkrylo všudy
přítomné a zrádné blatíčko. Všechny sekce byly označeny podle potřeb, i když se některé
šipky daly lehce přehlédnout, celkový dojem ze závodu byl výborný. Sekce byly lehké, ale
zrádné aspoň pro Přebor. V Elitě a Masterech ještě měli tu a tam o kamínek navíc, ale žádné
složitosti.
To bylo vidět i na výsledcích, např. v Elite, kde skoro místní borec Roman Chvojka projel
závod za devět. Druhý dojel Tomáš Babický, ten předvedl, že dovede zajet nejen doma. Jako
třetí se na stupně vítězů postavil Pavel Procházka, který dojel do cíle z 22 tr. body.
V Mástrech vyhrál Miloš Pospíšil, který předvedl, že každý povrch podobný KH mu svědčí.
Těsně o bodík víc měl Jiří Šmídl a obsadil tak s 31 tr. body druhé místo. Třetí dojel Dr.
PEPA, který má už za sebou léta zkušeností a tak dovede předvádět v sekcích třeba jízdu v
sedě.
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V kategorii Expert (kat. na MTB kolech ) vyhrál tentokrát překvapivě Karel Rejthar s
celkovým počtem 35 tr. bodů. Druhé místo vyválčil Martin Čedík a polepšil si tak o jeden
"flek" jak v předchozím závodě. Třetí dojel Lukáš Jindra opět těsně o bod a tak na trati pobral
celkem 41 bodů.
Seniory tentokrát ovládl Michal Havelka se 12 body a celkem s přehledem vyhrál. O druhé a
třetí místo se dělil Daniel Bouda z Březové s Ondřejem Kunčarem. Oba měli po 18 bodech a
tak rozhodoval čas. Rychleji pak celý závod zajel Daniel Bouda a obsadil druhé místo.
Kadetech to opět vře. Naše kvalitní omladina už stárne a tak jezdí po sekcích jako staří
mazáci. Složení Vencl, Bartoš, Kolář ještě doplňuje v poslední době Karel Brambora, tudíž se
na trati bylo na co dívat. Jen o trochu unikl Vašek Kolář jakož to dvojnásobný držitel titulu
Mistr světa a vyhrál. Ale od druhého po čtvrté místo měli všichni po 36 bodech a tak se
rozhodovalo na čas. Nejrychleji obě kola projel Honza Bartoš z Jemnice - a tak testoval
podruhé druhé místo na bedně. Třetí místo vyjel Karel Brambora.
Minime pro tentokrát vyhrál Tomáš Ilčík (19 bodů). O proti předchozímu závodu si značně
polepšil. S druhým místem odjel do Jemnice Pepek Táborský (26 bodů) a třetí místo sebral
Lukáš Kuběnka (26 bodů).
V Benjaminech letos jezdí kvalitní "potěr" biketrialu. Jezdci Jan Musil a Dominik Puffer
ještě s Ondřejem Malotínem jezdí společně už nějaký ten rok. Příbramský závod však do své
moci převzal brněnský jezdec Jan Musil a svým konkurentům nasadil brouka do hlavy v
podobě 24 bodového úniku na druhé místo. Vyhrál tedy s přehledem tento závod v celkovém
počtu 10 tr. bodů. Druhé místo vybojoval Dominik Puffer s 34 tr. body, třetí dojel Ondřej
Malotín (48 bodů).
Na závěr ty nejmenší, kterým patří především obdiv nejen rodičů, ale i diváků a pořadatelů. V
této kat. podle mě vyhrává každý, kdo startuje a na to by pořadatelé neměli zapomínat. Ani
ÚAMK - AMK Bike & Trial Team Praha na to nezapomněl a za přispění všech partnerů
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seriálu (TRIGLAV Pojišťovna, HI-TEC, MONTY, AUTHOR, FOBOZ 97, LIKO-S,
VEMA, ÚAMK, Sport-LIFE) a myslím, že i nově STUDENT AGENCY tak obdaroval
všechny startující této kategorie. Takže třeba u nás se pumpovalo až do Brna pumpičkou od
AUTHORa.
A jak to dopadlo? POUSSINy ovládá zatím Vašek Gryc (první - 35 bodů). Dal mezi sebou
bojují Jakub Valenta (druhý 39 bodů) a Ivan Kebeleš (třetí - 52 tr. bodů). Ten však dojel těsně
třetí, protože hned o bod za ním byl Richard Pařenica a tak ani zde není nic jednoznačné jak
by se mohlo zdát.

Tento víkend se jede závod pro změnu na Moravě. Velká Bystřice u Olomouce přivítá další
podnik seriálu tuto sobotu již od devíti opět startem Beginner Cupu. V jedenáct startuje M-ČR
a v neděli se jede závod na Slovensku v Záriečie.
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