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Třetí soutěž TRIGLAV M-ČR  

Kutná Hora byla již několikrát pořadatelem MS a tak se pro letošek očekával kvalitní závod 
již tradičně v okolí SIONU. Sion je zřícenina nevelkého hradu z 15. století, ležícího na 
ostrohu nad říčkou Vrchlicí. Podél této říčky byly rozmístěny jednotlivé úseky. 

Třetí soutěž Triglav mistrovství České republiky se 
konala týden před Mistrovství Evropy, které se koná 
ve Švédském Alingsas poblíže Goteborgu. Jezdci tak 
měli poslední šanci nachystat formu na letošní ME ve 
Švédsku. Poveze je autobus od Student Agency a tak 
kdo v buse nebude asi o hodně příjde. Nicméně všem 
držíme pěsti v cestě za získáním titulu. 

Hned od rána bylo krásné počasí a jezdci si tak 
mohli v klidu prohlédnout úseky, ve kterých se bylo 
na co dívat. Rozjezdová jednička začínala hnedka 
výskokem a kdo nezaváhal, projel ji za nula nebo 
jedna (aspoň na velké trati). Na dvojce měla kat. Elite 
kámen jako hrad a ten dal snad jen Michal Budský z 
Masterů, pokud jsem na někoho zapomněl, tak se 
omlouvám. Další sekce byly z kamení a podél potoka, 
nejdelší část okruhu byla na start pro kartu a zpět na 
úseky. Všechny sekce byly dobře připravené s 
náročným charakterem. I tak je vidět že, patříme ke 
světové Elitě a vítěz Masterů Roman Chvojka měl jen osm bodů. Shodně s vítězem Elity 
Petrem Sadílkem.  
Hodně ostře vypadala ještě sekce sedm a její začátek. Ale podle výsledků to nevypadalo tak 

náročně, neboť většina jezdců ji projela. 

V mladších kategoriích Poussin, Benjamin a 
Minimes probíhají také lité boje o první pozice a 
tak hned po třech závodech se naznačuje kdo bude 
bojovat o titul.  
V Minimesech bojuje o první místa trojice Michal 
Kuběnka, Tomáš Ilčík a Jan Musil, která jezdí se 
staršími jezdci. První místa v Benjaminech se zatím 
rozložili mezi jezdce Václav Gryc, Ondřej Malotín 
a Jakub Valenta, ale ani zde není zatím jasné, jak to 
všechno dopadne neboť výsledky ve všech 
závodech jsou vyrovnané s rozdílem pár bodů. 

Kat. nejmenších Poussin zatím ovládá trojice 
Richard Pařenica, Tadeáš Kříž a Marek Hlávka. I 
zde jsou bodové rozdíly např. v poslední soutěži 
jen tří až pěti bodové a tak boje budou probíhat až 
do posledního kola soutěže.  

Souběžně s Triglav Mistrovství ČR ještě 
samozřejmě probíhá soutěž začínajících jezdců HI-
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TEC Cup. Zde jezdci měli taky připravenou kvalitní trať velké náročnosti a tak mohli 
pořádně natrénovat. Firma HI-TEC je i letos partnerem naší reprezentace a jezdci si převzali 
HI-END dresy a česká výprava bude opět šik jak na ME tak i na MS.  

Celý den ukončilo vyhlášení výsledků, kde ti nejlepší obdrželi opravdu pěkné poháry na 
všech místech. I ti nejmenší si přišli na svoje v podobě např. plyšové hračky a na stupních jim 
svítili oči. Je vidět, že pořadatelé se snaží pořádat kvalitní podniky a přidat vždy něco 
zajímavého. V Kutné Hoře připravili nást ěnku o rozloze několika metrů, kde byla vidět 
celá historie Kutnohorského klubu. 

Výsledky: 

ELITE:  
1. Petr Sadílek 8 TB (trestných bodů) 
2. Tomáš Babický 12 TB 
3. Pavel Procházka 14 TB 
4. Adam Procházka 15 TB 
5. Jan Svoboda 16 TB 

MASTER  
1. Roman Chvojka 8 TB 
2. Josef Dressler 13 TB 
3. Michal Budský 28 TB 
4. Pavel Klouček 31 TB 
5. Vlastislav Čiháček 33 TB 

KADET  
1. Jakub Vencl 14 TB 
2. Jan Bartoš 30 TB 
3. Michal Piňos 39 TB 
4. Jiří Koloc 39 TB 
5. Václav Kolář 41 TB  

Dalšími vítězi se stali v kategorii SENIOR Pavel 
Šrůt, EXPERT Martin Dorazil, MINIME Michal 
Kuběnka, BENJAMIN Václav Gryc a kategorii 
POUSIN Richard Pařenica 
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