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Brno 19. 06. 04  

Předposlední nominační závod na MS a sedmí závod Beginner Cupu se jel nedaleko Brněnské 
přehrady v areálu technických sportů klubu ÚAMK Staré Brno. Tento klub pořádal tuto 
soutěž zároveň jako VEMA Cup 2004. 

Jak z názvu vyplívá, závod se jel pod záštitou firmy 
VEMA, jakož to jednoho z partnerů letošního seriálu, 
ale nejen tato firma se podílela na úspěšné soutěži. 
Firmy jako TRIGLAV, LIKO-S, Foboz 97, Student 
Agency či HI-TEC, MONTY nebo ÚAMK také 
přispěli k letošní sedmé soutěži. Mimo to se na soutěž 
přijelo podívat několik zástupců z podílejících se firem 
na letošním seriálu TRIGLAV M-ČR a HI-TEC 
Beginner Cupu a tak mohli vidět jak vypadá biketrial v 
podání jak těch začínajících, tak i v podání mistrů 
řidítek. 

Ale jak to bylo nebylo. Od devíti ráno začali jezdci 
kat. Beginner a HOBBY jezdit po tratích a museli to 
stihnout asi do jedenácti dvaceti. Od jedenácti se na 
trať vydali jezdci M-ČR a P-ČR. 

Jelikož se jede závod na celkem malé rozloze, začali 
se trošku tvořily fronty, ale všichni to nakonec přežili 
a závod byl dokončen bez větších problémů. K celkovému dojmu pak přispělo ještě pěkné 
počasí, které je devadesát procent úspěchu, jak naznačil pořadatel soutěže. Po parném dnu 
nakonec všechny zvlažila bouřka jako řemen, která kdyby postihla závod, bylo by to 
všechno v … háji. 

Sedm sekcí na dvě kola, to vše bylo kvalitně připraveno v místní areálu. Z toho jedna sekce 
umělá, jinak kamení, klády a pro ty menší pak nějaké svahy a pražce. Převáženě technická 
trať plná přeskoků, výskoků a technických pasáží nedělala velkou hlavu např. Romanu 
Chvojkovi z Elite, který i ty opravu těžké pasáže projel celkem s přehledem, aspoň z pohledu 
mého objektivu to tak vypadalo. I přesto všechno mu vítězství uteklo o bod a dojel na druhém 
místě. Jako lepší se ukázal obhájce titulu Jan Svoboda a po trati nasbíral celkem 15 bodů. 
Třetí místo obsadil Tomáš Babický z Kutné Hory. 

V Masterech vyhrál Miloš Pospíšil, o dva body za ním dojel letošní Mistr Evropy Jiří Šmídl 
s jednatřiceti body. Na třetí místo doskákal i přes dva defekty, na stejném místě v každém 
kole, David Hollmann z Blanska, kde se také mimo jiné jede poslední závod nominace na MS 
pro tento rok. Zavod se jede tuto sobotu. 
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Seniorskou kategorii vyhrál již po několikáté Michal Havelka z pěti body. S velkým 
odstupem bodů na druhé místo dojel druhý z klanu Havelků Martin. Třetí o bod byl Jiří 
Svoboda s 22 tr. body. Experty vyhrál Hynek Rejthar (14 tr. bodů), druhý dojel ještě s větším 
odstupem něž v Seniorech Lukáš Morawski (48 tr. bodů) a třetí dojel Tomáš Kutin (65 tr. 
bodů). Nadějnou kat. Kadet vyhrál Jakub Vencl, druhé místo bral Jan Bartoš a třetí dojel 
postaršený Vašek Kolář. 
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I přes větší počet účastníků v jednotlivých kat. Minime, Benjamin a Poussin se na 
prvních třech místech nic nezměnilo. Jen v Pussinech si třetí místo vyměnil Ivan Kebeleš s 
Tadeášem Křížem. 

V Pussinech byli odměněni všichni jezdci. V ostatních kat. první tři. V Mastrech a Elite 
prvních pět, kteří navíc obdrželi i finanční odměnu, několik škopků (piv) z Černé Hory a 
darů od firmy ISOSTAR. K tomu ještě moc pěkné a velké poháry.  

Kompletní výsledky najdete v sekci Výsledky soutěží, ale také třeba ve středeční Rovnosti. Po 
závodech byl v neděli záznam v TV a myslím, že i hned po závodech v sobotu jak bylo 
avízováno na závodech. To jsem ale bohuzel neviděl. 
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