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Co když se řekne Březová
Druhý podnik Triglav M-ČR se přestěhoval do západních Čech, kde se letos pojede i
Mistrovství světa - jako třetí podnik celého seriálu.
Většina jezdců měla ráno asi podobný
scénář a tak se vydali na cestu směrem k
Březové. Někdo to má blíž a někdo dál.
My jsme vyrazili na cestu asi v pět ráno,
nic moc na moje buňky. Nic méně cesta
probíhala příjemně. Po několika
hodinové třistapadesáti kilometrové
cestě jsme dojeli na místo, naše dlouhé
cestování se nedá ale srovnat se šestisty
kilometry dlouhý výlet kamarádů ze
Slovenska. Je až pozoruhodné co jezdci
obětují pro start na soutěži v našem
krásném sportu.
No ale zpět od filozofie k soutěži.
Příjezd na závodiště od Prahy byl skvěle
značen velkými cedulemi, člověk tak
nemusel kličkovat po Březové. Již
standardně nachystané parkoviště ve
spodní části areálu Březová a první mini
výšlap k prezentaci, kde bylo zázemí,
depo, start a připravené i WC.
Jezdci měli na plánu sedm sekcí na dvě
kola. Sekce osm a devět bylo stoupání na
trať, kde byly sekce tři až sedm a pro malé kat. šestnáct a sedmnáct (jestli se nepletu). Ten
kopec je opravdu fuška, hned první výstupu a zažil jsem zřejmě lehký infarkt.
Trať byla po všech stránkách perfektně připravená, značení, orientace po lese, pásky atd.
Sekce byly pozoruhodně postavené, i když budily dojem velké náročnosti byly perfektně
jezditelné. Třeba na červené trati jednoznačně kraloval Kuba Vencl, který zajel obě kola za
osmnáct bodů - jasně tak vyhrál svoji kategorii a obrazně bodově porazil i seniory a experty.
V kadetech dojel za Kubou, Michal Piňos a třetí byl Vašek Kolář.
Naše eliťáky přijel prověřit před MS Marco Hosel z Německa a skoro tradičně v Březové
vyhrál. Je vidět, že tento jezdec má styl ježdění podle pravidel UCI v krvi a tak se bylo na co
koukat, hlavně na dvojce, ale nejen tam. Druhé a třetí místo obsadili bří Procházkové.
Dalšími vítězi se stali v kategorii SENIOR Martin Havelka, EXPERT Tomáš Murdych,
MINIME Tomáš Ilčík, BENJAMIN Ondřej Malotín a kategorii POUSIN vyhrál Ondřej Šenk.
Výsledky HI-TEC CUP
Beginner A (15 a více let) - Josef Bigas, beginner B 11-14 let Petr Havlík beginner C (do 10
let) Adam Hodonský, kategorie Hobby - Lukáš Buriánek.
Bohužel jako každoročně má snad Březová souzeno škaredé počasí a tak i letos pršelo. Ale
jen ke konci závodu a na vyhlášení, to bylo obohaceno o společné foto všech vítězů ve všech
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kategoriích. Ceny byly pěkné a odměňovalo se i více než jen tři první místa, ale pouze
pohárem i když dostatečně velikým. V kat. Master a Elite navíc jezdci obdrželi price money.
Březovští tak mají za sebou generálku na letošní MS a doufejme, že jim tentokráte bude přát
pěkné počasí i celý bezproblémový závod.
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