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Sport Life 2004  

V sobotu se konala poslední soutěž TRIGLAV Mistrovství ČR a Přebor ČR 2004. Jelikož se 
jednalo o poslední soutěž, komise se nenechala zastrašit a uspořádala soutěž na kterou se bude 
možná dlouho vzpomínat, ale hlavně se letos nemrzlo na louce. 

Pořadatelé z ÚAMK Staré Brno po vyčerpávajícím třítýdenním maratonu připravili trať 
skládající se ze čtyř sekcí a to pro kategorie Poussin, Benjamin, Minime a čtyř sekcí pro velké 
kategorie Elite, Master, Kadet, Expert a Senior. Tento závod se jel v prostorách areálu 
Brněnských veletrhů a výstav v rámci veletrhu Sport Life 2004 a tak tratě byly umělé. 

 

Ti, kteří při sobotní soutěži byli osobně si tuto rekapitulaci snad ani nezaslouží. A sami nejlíp 
vědí, že to byl podnik plný kvalitních jezdců, perfektně připravených tratí a skvělé divácké 
kulisy alespoň co do počtu. Ale zjevně zmrzlí diváci se k potlesku moc neměli, aspoň v 
začátcích. Pro ostání bylo nutné podotknout, kde se závod jel, neboť se nesmí zapomenut 
poděkovat společnosti BVV a.s. a pořadatelům veletrhu Sport Life za poskytnutí 
pavilonu A2 k uspořádání takovéhle soutěže. 

Sekce se skládaly z kamení, pneumatik, klád, palet, exkluzivního vodopádu a ramp, které se 
asi víc líbili divákům než jezdcům. Sekce s vodopádem byla nejen atraktivní, ale i náročná. 
Ani ostatní sekce však nenechaly nikoho na pochybách, že brňáci dovedou připravit kvalitní 
trať plnou technických prvků a tak bylo na co koukat, nehledě na to, že jezdci nabrali i celkem 
hodně bodů. 

Závod jel za mezinárodní účasti jezdců z Polska, Slovenska a všech předních jezdců z České 
republiky. Neboť jezdci jako Peter Barták, Jan Svoboda, Roman Chvojka, Rafal 
Kumurowski, Martin Šim ůnek nebo Dr. Pepa Dressler přidali kvalitě podniku. Ale 
všechny ostatní, které jsem nevyjmenoval nemusí truchlit, neboť bych tu nedělal nic jiného a 
vyjmenovával dobré jezdce. Myslím, že dobré výkony předvedla minimálně půlka startovního 
pole a to ve všech kategorií, i když mysleti znamená…raději nic. 
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Kvalitní výkon také předvedla dvojice komentátorů David Čep a MC Yogurt, který je z 
brněnského rádia Kiss Hády 88,3 FM. To umožnilo několik vstupů ze soutěže přímo do 
vysílání rádia a několik dní lákala diváky na soutěž.  

 

Než abych tu dlouze popisoval závod a sekce chci spíš připomenout, že celý seriál by se asi 
nemohl jet bez přístupu členů komise a tento poslední závod především bez vydaného úsilí 
šéfiků jako je Jan Havelka předseda komise biketrialu, Jiří Stratil, Libor Musil, Petr Koloc  
a většiny členů (jezdců) brněnského ÚAMK Staré Brno co se týče tratě a toho ansáblu okolo.  

Protože závod byl spíš exhibičního charakteru, jel se dopoledne jako finále Triglav Cupu a 
odpoledne se jelo finále LIKO-S Cup o hodnotnou PRICE MONEY. Do tohoto závodu 
postupovalo pět nejlepších z Elite a pět nej z Masteru. Takže všichni co dojeli poslední soutěž 
mohli obdivovat umění opravdu těch nejlepších co se na závodě sešli. Finále se nemohl 
zúčastnit jen Jan Svoboda, kterému bylo ukradeno kolo, ale tento hnus snad nelze ani 
komentovat. 
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Na závěr celého dne proběhlo slavnostní vyhlášení celkových výsledků TRIGLAV M-ČR a 
P-ČR Cupu, kde ceny předávali zástupci sponzorů, bez kterých by se celý seriál určitě nemohl 
uspořádat v takové kvalitě jako byl letos. Jezdci obdrželi hodnotné ceny a pěkné finanční 
ohodnocení - třeba první místo v mistrovství bylo odměněno částkou 5000 Kč. 
Všem jezdcům na prvních třech místech v jednotlivých kat. tedy ještě jednou gratulujeme k 
úspěchu. 

Partneři seriálu: 

Triglav pojišťovna, a.s., FOBOZ 97, s.r.o., LIKO-S, 
a.s., Vema, a. s., ÚAMK ČR, Monty - Josef Dressler, 
Author, Veletrh Sport Life a partneři reprezentace HI-
TEC a Sudent agency. A pro poslední závod mediální 
partner Kiss Hády. Všem těmto firmám je nutné 
poděkovat za pomoc v seriálu a doufám jen, že 
zástupci firem byli spokojeni s propagací značek a 
prezentací firem na jednotlivých podnicích celého 
seriálu.  

Novinkou oproti letům předchozím bylo losování 
nového modelu kola Monty, které se losovalo mezi 
vítěze jednotlivých kat. Triglav Cupu Mistrovství ČR. 
Škoda jen že se kolo nelosovalo mezi všechny jezdce, 
myslím že by to losování bylo zajímavější.  

Neděle 

Letos poprvé se jel seriál pro začínající jezdce v podobě HI-TEC Cupu. HI-TEC Cup byl 
vyhlášen jako základ pro velké množství začínajících jezdců, kterých se v posledních letech 
sešlo hodně. Všichni co pohár jezdí a letos úspěšně dojezdili mohou již nyní přemýšlet o 
postupu do vyšších kat. 

Nedělní soutěž byla také jako finální závod seriálu HI-TEC Begginer Cupu. Na jezdce čekala 
obdobná trať jako v sobotu, ale poupravená pro začínající jezdce. Ale letos asi nejnáročnější 
trať celého seriálu. Je však nutné podotknout, že v některých kat. se nedá mluvit o 
začínajících jezdcích. 

Všichni jezdci měli možnost si zazávodit letos a mohli si i vychutnat celou soutěž. Sice 
museli chvátat, aby nikdo z nich neobdržel trestné body za čas a dojeli soutěž tak jak mají. 

Opět lze jen těžko rozebírat tratě nebo i něco jiného z nedělního závodu, protože kdo nebyl, 
neviděl a jen těžko si představí jaké to bylo na BVV. O něco menší účast diváků oproti sobotě 
ubrala trošku na dobré atmosféře soutěže, ale i přes to, byla soutěž opět super a jezdci si určitě 
odvezli z Brna zážitek na který budou dlouho vzpomínat. Hlavně myslím, že pořadatelé taky 
budou dlouho vzpomínat na tuto soutěž a po Olympia Show to byla opět akce která se 
povedla. A to za přispění i členů z jiných klubů.  
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Tento článek je spíš taková děkovačka, ale stejně mi to nedalo a musel jsem to napsat protože 
to snad ani jinak nešlo. Jen těžko šlo hledat chyby a ty které se objevily byly převáženy 

dobrým dojmem z obou dvou dnů. Proto všem 
doporučuji projít galerii a kdo má třeba i 
nějaké video ze závodu ať se nebojí a pošle ho 
třeba sem. 

Všem ostatním přeji super relax přes zimu a 
z jara opět nanovo snad ještě v lepší kvalitě. 
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