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Blansko - závod v noci  

V Blansku se nedaleko místní přehrady jel poslední závod před prázdninami. Přes prázdniny 
vycestuje 27 vyvolených na MS 2004, které se jede ve Španělsku, Andoře, Francii na 
Slovensku a v Japonsku. Naše nominace je pro letošek silná. Ale nic nelze předvídat a tak 
zbývá jen držet pěsti. 

Blanečáci připravili náročný závod na místním 
kamení, v korytu podél místního potoka. Na trati 
se ještě den před závodem podepsalo počasí. 
Mech namokl a jezdci si museli poradit se 
sekcemi, které místy byly opravdu náročné a 
kolo mělo o dvě kila blata navíc. K tomu se ještě 
nad tratí přehnaly sem tam mraky a v místním 
lese nebylo někdy vidět skoro ani na krok. 
Vypadalo to, jako by se jel závod v noci. Ale 
ten, kdo je dobrej, neměl větší problém. Třeba 
místní borec Vašek Kolář v Kadetech zajel 
exkluzivně druhé kolo a to za 11 tr.bodů. To byl 
výsledek opravdu hodný Mistra světa. V 
Kadetech nakonec i zvítězil před Kubou 
Venclem, který měl o 21 tr. bodů víc a třetí dojel 
Jan Bartoš. 

Elite vyhrál Roman Chvojka, který dojel se 4 
body, druhé místo urval Slovák Peter Barták. 
Ten jel obě kola za 5 tr. bodů. Třetí místo sebral 
Jan Svoboda. Z rodiny Svobodů jezdí ještě bratr 
Jirka. Ten vyhrál Seniory bez větších problémů. 
Jeho jízda na blátě a novém kole značky KOXX 
byla opravdu kvalitní. Dojel si tedy pro první 
místo. Druhé místo vybojoval na náročné trati 
Daniel Bouda, který předchozí závod ze 
zdravotních důvodů nedokončil. Třetí dojel v Seniorech Ondřej Kunčar a jeho realizační tým. 
Ten se ještě dělil s Michalem Havelkou, který vede průběžné pořadí této kat. Ale trestné body 
nakonec rozhodli o pořadí. 

Mastery vyhrál Ján Šidlík ze Slovenska před Milošem Pospíšilem z Kutné Hory a třetí dojel 
Pavel Klouček. V této kat. se nepříjemně zranil Jiří Šmídl. Mimo sekci mu praskla vidlice a je 
tak ohrožen jeho start na MS. Jirka patří k nadějím na MS po titulu Mistra Evropy v 
Expertech, proto by byla škoda kdyby nemohl startovat. 

V Expertech se oproti Brnu pořadí promíchalo a první místo obsadil Lukáš Jindra, druhé 
Martin Čedík, třetí dojel Hynek Rejthar. V Minimech se už po několikáté dělí o první místo 
tři jezdci - Josef Táborský, Michal Piňos a Tomáš Ilčík, zatím vedou i průběžné pořadí na 
prvních třech místech v Minimesech. V Blansku dojeli do cíle ve složení Piňos, Táborský, 
Ilčík. Všichni tři jsou i v nominaci na MS.  
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Kategorie Benjamin má pořadí dané a tak už po několikáté se pořadí nemění. Musil, Kakáč a 
Puffer. Ve stejném složení jsou nominováni také na MS. Všichni tři mají reálnou šanci na 
úspěch, ale jak jsem řek, nic nelze předbíhat. Co bylo loni, se letos nemusí už opakovat.  

V Pussinech se první dvě místa nezměnila. Třetího Tadeáše Kříže, odsunula trojice 
slovenských jezdců až na šesté místo. A tak kat. Pussin vyhrál Václav Gryc z Blanska (20 tr. 
bodů), druhý dojel Jakub Valenta (36 bodů). Pro třetí místo si dojel až ze Slovenska Josef 
Šustek (SR - 48 bodů). 

Závod se uskutečnil za přispění všech sponzorů. Na závod přispěli jak již známé firmy, tak i 
společnosti, které si sjednali pořadatelé z Blanska. Všem je nutné poděkovat. 
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