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Umělé překážky bez haly  

Tento víkend se po zimní přestávce rozjela nová sezóna 2005. Startu nové sezóny předcházela 
i tisková konference, kde bylo řečeno vše důležité pro start nového ročníku 2005. První závod 
se jel jako loni v Samotíškách u Olomouce. 

Všem bylo jasné co nás čeká a nemine. 
Trať bude na umělých překážkách, 
doplněná o sekce z kamení. A tak tento 
ojedinělý závod, co se terénu týče mohl 
směle odstartovat i letos. Hned na úvod 
je nutné říct, že místní pořadatelé nejsou 
žádní nováčci a letos připravili opravu 
kvalitní závod plný pěkných kontrolních 
úseků. Jako jeden z mála pořadatelů se 
bez problému vypořádal s náporem 135 
jezdců, což je opravdu pěkný počet 
závodníků na startu.  

První obhlídka tratě v některých 
vyvolala zřejmě rozporuplné pocity, 
neboť některé pasáže jednotlivých tratí 
vypadaly pravdu pekelně a to nejen na 
malých, ale i na velkých tratích, jak 
výskoky z krátkých rozjezdů, tak i 
přeskoky a jiné technické pasáže 
uzavřené spojnicí šipek, které byly pro 
letošek novinkou v sekcích.  

Závod obsahoval sedm sekcí na dvě 
kola, startovalo se v jedenáct hodin a to 
startem prvního jezdce TRIGLAV Mistrovství České republiky. Krok dobrým směrem 
bylo, že jezdci mohli projet kontrolní úseky v libovolném pořadí, sice byly fronty a tu a tam 
se čekalo, ale když se to dobře trefilo, dalo se jet i celkem rychle. Další novinkou byl start HI-
TEC Beginner Cupu. Ten startoval oproti minulé sezóně v jednu hodinu po poledni, ne ráno, 
jak jsme byli zvyklí. I když v druhém kole narostl trošku počet jezdců na trati, vše proběhlo v 
pořádku a jezdci se ráno mohli podívat na naše eliťáky či mastery, jak jim to jezdí po zimě. 
To platí i pro malé kategorie, neboť až ti velcí dojezdí, tak trial povedou dnešní Pussini - naše 
naděje do budoucna. A to jak z přeborových kat. tak i z Beginner cupu, který je náborovou 
soutěží pro začínající jezdce. 

Už na startovní listině bylo vidět několik přestupů v jednotlivých kat. Ze Seniorů se 
postupovalo směrem vzhůru do Elity. Roman Chvojka přestoupil z Elity do Masteru na 
horská kola, ale hlavně po dvou letech postoupili jezdci z Beginner Cupu do Triglav Cupu což 
je rozhodně dobře.  

Master 
Dressler Josef 7 TB (trestné body) 
Šimůnek Martin 19 TB 
Śidlík Ján (Slovensko) 29 TB 
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Elite 
Barták Peter (Slovensko) 4 TB 
Adam Procházka 15 TB 
Pavel Procházka 17 TB 

Vítězové dalších kategorií se stali 
Jakub Vencl (Kadet), Tadeáš Ševčík 
(Senior), Marek Dorazil (Expert), 
Tomáš Ilčík (Minime), Ondřej Malotín 
(Benjamin) a Slovenka Kristýna 
Sýkorová (Poussin). 
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