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Březová vol. 2
O tomto víkendu 2.10.2004 se konala předposlední soutěž Triglav mistrovství ČR v
biketrialu. Letos již podruhé zavítal biketrial do známé lokace a to do Březové u Sokolova.
Jelikož místní nadšenci jsou velmi aktivní, uspořádali letos již druhou soutěž a příští rok se
pustí do uspořádání ani nevím kolikátého MS.
Nás skalní příznivce nemohlo překvapit počasí, které je zde již tradičně "uplakané", ale
tento stav byl zhruba do 11:30 potom bylo sice zataženo, ale bez deště takže nakonec vcelku
hezké počasí. Jako tradičně na trať jako první vyrazili jezdci Hi-Tec Cupu. I přes "větší"
vzdálenost přijela velká řada jezdců tohoto poháru.

V kat. Beginner A vyhrál letos již poněkolikáté Jirka Souček, druhý skončil Radoslav Basel a
třetí Jan Malínek. V kat. Beginner B Lukáš Vlček, druhý Jan Šmíd a třetí Ondřej Kravák.
Kategorie Beginner C měla nejslabší účast a tak mezi triem
zúčastněných jezdců vyhrál Marek Hlávka (suverén této
kategorie), druhým v pořadí skončil Ondřej Šenk a třetí Marek
Janka. Do zmíněného Hi-Tec Cupu ještě patří kategorie
HOBBY.
V této kategorii jezdí spousta jezdců co už s biketrialem buď
skončila a vrátila opět mezi nás a nebo jezdci co jezdí jak se
říká hobby. Vyhrál Lukáš "Bůr" Buriánek, druhý skončil Jan
Suda a třetí Michal Havránek. Všechno jsou to jména v českém
trialu velmi známá.
Teď bych přesel k samotnému hlavnímu závodu. Jelikož
jsem absolvoval pouze velkou trať pokusím se vám ji aspoň
trochu přiblížit "očima" jezdce. Jak jsem řekl v úvodu sekce
poznamenal večerní a ranní déšť. Za co musím pořadatele
pochválit je fakt, že sekce byly sjízdné i za "mokra" a také
velmi pěkně označenou trať, je vidět, že kluci "březovští" už
něco od pořádali. Start byl situován oproti jarnímu závodu do
místního areálu. Jednička byla celkem tradiční (ostatně jako
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všechny sekce), ale zase trochu jiná. Jedná se v podstatě o takový kaňon kde na jednom břehu
se odjede jedna sekce a na druhém další s tím, že nejtěžší na těchto sekcích jsou pěkné kluzké
kořeny. Jednička byla dle mého názoru totálně "ne rozjezdová", což byla možná škoda, ona
sice vypadala jednoduše, ale jak už jsem řekl byly tam ty kluzké kořeny. Začínalo se
seskokem do traverzu potom přejezd přes kořeny, kde si nemálo lidí šláplo (aspoň v prvním
kole) potom následoval další seskok a výskok na spleť kořenů. Tady v této pasáži hodně lidí
volilo šlápnutí na jistotu. Potom následoval seskok (elite s pařezu) senioři a cadet z kořenů
onoho pařezu do rozbláceného "kaňonku". V závěru sekce následoval výskok na kořen tam
jsem viděl taky hodně šlápnutí na jistotu, potom už stačilo sjet a se skočit z dvou mokrých
pařezů do cíle, zde také mnoho lidí dojelo na čas. Dvojka začínala z dolinky kde se hned
musela vyskočit skalka, která nepříjemně klouzala potom následovalo skákaní v traverzu opět
s kluzkými kořeny a pak se oddělila Elita, která musela vyskočit na poměrně vysoko uloženou
kládu. Myslím, že většina "eliťáků" si tam pro jistotu šlápla, "zbytek" se této nepříjemnosti
"vyhl" a to seskokem do kořenů a vyjetím poměrně lehkým stoupáním. Tam se opět připojila
Elita a samozřejmě i Mástři , kteří seskočili dolů, aby na závěr vyskočili na břeh s kládou a do
cíle. Sekce byla poměrně dlouhá takže se nikdo nedalo moc odpočívat.
Trojka začínala pro "žlutou" krátkým zdržením v podobě výskoku na břeh a opět dolů,
následoval výskok "houpačkou" do kořenů a "blatíčka" zde již pro všechny. Po otočce seskok
dolů a opět "houpačkou" na břeh a výjezd do cíle v podobě proskakování kořenů. Sekce
patřila k nejlehčím, ale pár lidí zaváhalo v oněch "houpačkových" výskocích.
Čtyřka byla novinka taková "motanice" jelo se tzv. "nahoru dolů, nahoru dolů".
Začínalo se opět výskokem s velmi dlouhým rozjezdem na oblou skalku byl to celkem
jednoduchý výskok ovšem do kopce z blata a na mokrou skálu. Někteří si chtě, nechtě
"ustlali". Po vyskočení měla elita malou odbočku v podobě "bokovky" na další skalku. Po
sjetí a opětovném vyjetí břehu následovala další "bokovka" na již trošku vyšší skalku, kde si
opět hodně lidí radši šláplo než aby pokoušeli o další pád. Na závěr nás čekal seskok, který
nebyl ani tak těžký jako spíš nepříjemný, hlavně dopad mezi stromy. Pak už stačilo
vyskočit s dolinky na další břeh (těch tady bylo požehnaně) a udělat otočku kolem stromu
přes jeho kluzké kořeny. Sekce trošku delší, ale dala se v "poho" za jeden dva body.
Samozřejmě i nula.
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Po této sekci jsme se na chvíli vzdálili od místního areálu. Po lesní pěšince jsme dojeli do
další části tratě tzv. lomu. Tady náš čekaly dvě sekce jedná s nádherným sjezdem (tamní
lahůdka) a druhá poprvé dneska v kamení. Pětka začínala výjezdem s kořeny "elitáci" měli ve
výjezdu malé zdržení v podobě objetí stromu. Následovalo skákaní do kopce plného kořenů
připomínalo to schody, ale né ty "štrýtový" nebo "štatlové" (pro mimo brněnské "městské").
Nahoře (pro některé) čekal ukázkově trialový sjezd, přičemž "eliťáci" jeli trochu odlišnou
trasou a troufám si říct, že byla jednodušší než pro "červené" kategorie (ale to samozřejmě
nevadí). Nejtěžší na samotném sjezdu bylo za a) přemoci strach (to některým nepovedlo) a za
b) dojezd nebo-li do brždění do pásky, které se stačilo jen dotknout a bylo po nadějích. Na
závěr se muselo projet po kluzkých kamenech stylem "nahoru dolů", na elitu tam čekal jeden
celkem slušný výskok opět jsem viděl pár pětek na tomto kameni víceméně kvůli času, který
moc nezbýval. Po vyskočení už následoval "skokosjezd" do cíle. Trať to byla celkem
jednoduchá, ale trošku delší takže kdo někde zaváhal těžko to dohnal.
Dle výsledků byly poslední dvě sekce nejtěžší. Hned sekce číslo 6 se jela celá v kamení,
které nepříjemně klouzalo hlavně tam kde jste to nejmíň čekali (v trialu tradiční) takže nebyla
nouze o "rakvení" a hlavně pětky na kartě mnoha jezdců. Začínalo se výskokem na různě
poházené kameny, přičemž Elita jela vlevo mám pocit, že onen výskok dal málokdo, ale
samozřejmě se našli rideři, kteří jej "v poho" dali. Po vyskočení následoval seskok jezdci na
horácích jej mohli i sjet. Následoval další výskok, který hodně lidí opět šlapalo. Potom se zase
sjelo dolů a pak nahoru přičemž Elita měla na závěr malý přídavek o ještě jednu malou
bokovku, která potrápila hlavně časově. Až na tyto dvě "odbočky" jeli "červení" celou sekci
společně s Elitou což nebylo až tak zásadní, ale trošku mi přišla zbytečně dlouhá na to jak
obtížně bylo poskakovat po dost kluzkých kamenech. Po odjetí těchto dvou sekcí v lomu
následoval "sjezdík" opět do prostoru startu a cíle. Tam nás čekala poslední sekce celého
okruhu.
Sedmička je také po několik let tradiční, ale pro svoji rozlohu a rozmanitost pokaždé jiná.
Letos začínala solidním výskokem na kámen se kterého se seskočilo a následoval sjezd k
potoku. Zde se oddělila Elita, která šla z vody přímo do kamení "červení" přeskočili na břeh
plný kořenů a z onoho břehu se šlo do kamení kde už se k nám přidali eliťáci. Poté
následovala bokovka opět z potoka po ni odbočka pro elitu, která to měla ani ne tak stížené
jako spíš prodloužené. Senioři a Experti skákali po solidně kluzkých kamenných plotnách,
aby se opět setkali s Elitou těsně před cílem kde už všem docházeli síly. Tam přitom na
všechny ještě čekal výskok "schodově" položených kamenů přeskočení potoka a cíl. Sekce to
byla dle mého názoru nejtěžší v celém závodě. Ale zároveň se na ní ukázalo, kdo je
nejlepší……
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Tímto bych přikročil k samotným výsledkům. V Poussinech jeli pouze tři rideři, takže se
nemuseli moc stresovat kdo bude mít pohár a kdo ne - měli ho všichni. Bez účasti jasného
vítěze seriálu Vaška Gryce vyhrál Kuba Valenta - 7b. druhej skončil Tadeáš Kříž - 14 b. a
třetí byl Ivan "kebin" Kebeleš - 31 b.
V Benjaminech si to rozdala osvědčená trojka a tak tentokrát vyhrál i když letos již po
několikáté Honza Musil - 25 b. druhé místo bral Martin Kakáč - 32 b. třetí skončil Dominik
Puffer - 38 b.
Minime ovládl Michal Piňos - 13 b. těsně za ním skončil Pepa Táborský - 15 b. a třetí byl
Lukáš Kuběnka - 45 b.
Kadety vyhrál celkem s přehledem Honza Bartoš - 23 b. druhej byl Karel Brambora - 52 b a
třetí byl pouze o bod Kuba Vencl - 53b.
Senioři byli v režii domácího Daniela Boudy - 7 b. takže se jelo až o druhé místo to pro
sebe urval pěkným výkonem Jirka Svoboda - 20 b. a třetí skončil "nejstarší" v této kategorii
Michal Havelka - 44 b. Zde se jen potvrdilo, že táto trojice byla celou sezónu nejlepší.
Elitu při neúčasti bratrů Sadílků (byli na moravské svatbě) vyhráli jiní bratři a to Procházkové
tentokrát vyhrál Adam - 14 b. druhej byl jeho mladší brácha Pavel 16 b. a třetí skončil Roman
Chvojka - 25 b. Troufám si říct, že dle výsledků si bratři se zbytkem pole pohráli jako kočka s
myší!
První MTB kategorii Expert vyhrál zase Hynek Rejthar - 43 b. i když jen s malým náskokem
před druhým Martinem Čedíkem - 46 b. a jako třetí skončil Karel Rejthar - 61 b.
Master vyhrál letos myslím, že poprvé Martin Šimůnek - 34 b. druhej byl Josef Dressler 39 b. třetí nestárnoucí Pavel Klouček 45 b. U této kategorie bych zmínil jednu malou perličku,
která není běžná v biketrialu. A to ta, že "Šimon" opakoval sekci (na výsledek neměla vliv)
neboť opakování nezvládli rozhodčí, kteří si nebyli jisti předchozím průjezdem Martina. Ten
to samozřejmě po vyhlášení "prozradil" Pepovi a ten se hned dožadoval opakování vyhlášení
podobné tomu jako to chtěl herec Nárožný v Jáchyme hoď ho do stroje :. Samozřejmě
myšleno v dobrém a snad mi odpustí tento přídavek...
Co na závěr snad je poděkovat organizátorům za opět kvalitně uspořádanou soutěž (oni to
snad ani jinak neumí) popřát jim hezké počasí na příští rok kdy u nich bude závod MS. A také
nesmím zapomenout na všechny sponzory letošního seriálu jako jsou TRIGLAV Pojišťovna,
VEMA, LIKO-S, ÚAMK, Foboz 97, Monty, Student Agency, Author a veletrh Sport
Life jejich hodně tak snad jsem na některého nezapomněl.
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Ještě bych si vás všechny dovolil pozvat na poslední soutěž letošního seriálu Triglav M-ČR,
které se pojede 13.11. v jednom z pavilonu brněnského výstaviště myslím, že A2 při výstavě
Sport Life. Jenom dovolím mírně nastínit co nás čeká samozřejmě závod na umělých
překážkách pokud to vyjde budete překvapeni po čem všem budete jezdit a také podle
předběžných informací bude pozváno pár velmi kvalitních jezdců jako je Rafal Kumurovski,
Pavel Reczek, Štefan "pekola" Pčola, Marco Hossel a jedna asi nej celebrita světového
trialu, ale tu Vám neřeknu neboť jsem zapomněl jeho jméno. Takže 13.11. na "vystecu"
zdar!
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