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Strážnice 2004
V sobotu 11. září vypukla druhá poprázdninová část seriálu letošních TRIGLAV a HI-TEC
Cup závodů. Tento rok se nejede jen za přispění těchto hlavních partnerů, ale na závodech se
kromě pořadatelů podílejí taky firmy VEMA, LIKO-S, ÚAMK, Foboz 97, Monty, Student
Agency, Author a veletrh Sport Life, kde se jede poslední závod pro letošní rok. A to pěkně
v hale a v teple.
Teď od sponzorů k samotnému závodu. Na pohraničí
Česko - Slovenska se v místním lese rozprostíralo sedm
tratí na dvě kola. A v HI-TEC Cupu se jely, myslím, čtyři
tratě. Pro začínající jezdce byla trať postavena optimálně k
výkonnosti. Výsledky ze čtyř kategorií HI - TEC Cupu
najdete ve výsledcích. Připomenu snad jen jména těch
nejlepších z nejlepších. Hobby vyhrál Jan Suda se dvěma
body, druhý dojel Robert Selucký, devět bodů. Osmnáct
bodů a třetí místo bral Josef Svrček. Begginer A vyhrál
Marek Dorazil, druhý Tomáš Pochtiol a třetí Jiří Souček. V
kat. Begginer B bylo pořadí na prvních třech místech
Zdeněk Hanyk, Jiří Hlávka, Vladimír Chládek. V Begginer
C první místo obsadil Marek Hlávka, druhý Marek Janka a
třetí dojel Daniel Kroupa.
Nutno připomenout, že jezdci startovali časně ráno a
závod byl ukončen před hlavním závodem, který startoval v
jedenáct hodin. Pořadatel připravil nenáročnou trať pro
všechny kategorie, což je dáno trochu prostředím, kde se
závod pořádá, ale na druhou stranu připravil spoustu
vylepšení oproti předchozímu roku. Nenáročnou říkám proto, že snad ve všech kat. hlavního
závodu jezdci na prvních pozicích nezískali mnoho bodů. A pro letošek vyschlý potok nabízel
suchou trať a jezdci se nedostali ke klouzání na blátě. V Elite to bylo dvakrát nula a jeden
tr. bod. V Mástrech osm a deset bodů. Kadeti třeba dva, devět a měli tak méně bodů než
většina Seniorů. Vylepšení byla v podobě dřevěných překážek a k tomu dvě umělé sekce.
Trať však byla postavena celkem rovnoměrně, protože v jednotlivých kat. jezdci nabrali i
hodně bodů a v těch mladších jeli třeba i za plný počet trestných bodů. Ale každý nějak začíná
a tak si za slunečného počasí zajezdili všichni co chtěli v sobotu jezdit trial.
Elite vyhrál Roman Chvojka, druhý dojel Adam Procházka a třetí dojel Franta Sadílek a
všichni měli dohromady jeden bod. V kategorii Master první místo sebral David Hollamann,
myslím, že to je i jeho letos zatím první, první místo v této kat. Druhý dojel Miloš Pospíšil,
ten má nakročeno k titulu Mistra ČR v této kat. Třetí dojel Pavel Klouček.
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Senioři a pořadí, které se na prvních třech místech moc nemění. Na první místo se po chybě
Jirky Svobody dostal Daniel Bouda, druhý dojel Jirka Svoboda, který hodil na předposlední
sekci v druhém kole kulu a to ho odsunulo. Třetí dojel Michal Havelka.
V kadetech vládne trojice Kolář, Bartoš, Vencl a ve stejném pořadí i dojeli. Vašek Kolář je
však o rok mladší a pro letošek opět úřadující Mistr Světa. Kluci se ho asi trochu bojí a
nechávají mu první místa. Minime vyhrál Josef Táborský, druhý dojel Michal Piňos a oba se
perou zatím o celkové prvenství v kat. Třetí dojel Tadeáš Ilčík. Benjaminy vyhrál Martin
Kakáč a dotahuje se na dvojici Musil, Puffer. Tady taky není ještě rozhodnuto a o titulu
Mistra ČR v této kat. se bude rozhodovat do poslední soutěže.

V Poussinech vyhrál Václav Gryc, za ním dojel Jakub Valenta a třetí místo sebral slovenský
jezdec Miroslav Kolárik. V této kat. startovalo několik slovenských jezdců asi patnáct.
Celkově pak startovalo asi sedmdesát jezdců v hlavním závodě. V HI-TEC Cupu pak
necelých padesát jezdců. Výsledky jednotlivých kat. hlavního závodu najdete opět ve
výsledcích. Fotky v galerii adalší závod se jede ve Velké Bystřici a to 18. září.
15. Září 2004 - 17:34

