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Vema CUP Brno 2005  

V sobotu pokračoval desetidílný seriál Triglav mistrovství České republiky v biketrialu 2005 
v Areálu technických sportů v Brně - Kníničkách. Předposlední nominační závod na MS v 
biketrialu s názvem Vema Cup Brno 2005 připravili brněnští pořadatelé z ÚAMK Staré Brno.  

Na start se dostavilo 140 jezdců , aby absolvovali náročnou trať na přírodních i umělých 
překážkách, které dokonale prověřily síly uchazečů o místa v reprezentačním týmu České 
republiky. Za stejným cílem pak do Brna dorazila i skupina mladých Slovenských jezdců, 
kteří přijeli změřit svoje síly se svými vrstevníky z ČR. 

 

Pozornost vedení reprezentace a diváků se soustředil na prestižní kategorie Elit, Master a 
juniorskou kategorii Kadet. "Je zde naše špička, chybí jen Martin Šimůnek z České Lípy, 
který se očividně vyhýbá přímého souboje s Pepou Dresslerem a pak Miloš Pospíšil z Kutné 
Hory, který chybí pro zranění. Oba jsou však jezdci světové kategorie Master a ti mají účast v 
MS zajištěnou přímo mezinárodní sportovní organizací BIU. Naopak nikdo nechybí z 
kategorie Elite a Kadet a to je dobře" řekl Jan Havelka vedoucí reprezentace před soutěží. 

V soutěži se představili všichni naši letošní mistři Evropy a vedli si velice zdatně. Roman 
Chvojka porazil Josefa Dresslera. "Roman je mladý jezdec, který se dostává do výborné 
formy a jistě má již zajištěnou nominaci na MS v kategorii Expert kam světově patří. Já po 
zisku titulu mistra Evropy se již seriálu MS nebudu účastnit, cítím že více mě baví jezdit již 
jen pro zábavu, neboť jsem ve své sportovní kariéře dosáhl již všeho co jsem mohl a chci se 
také věnovat rozšiřující se základně nových jezdců" po soutěži se vyznával ze svých plánů 
Josef Dressler. 
V kategorii Elite zvítězil Adam Procházka z Přerova před Františkem a Petrem Sadílkem z 
ÚAMK Staré Brno. Franta Sadílek dojel se ztrátou jen dvou bodů za vítězem. "Ještě je do MS 
na čem pracovat, ale cítím s bráchou, že na Procházky máme a na Adama který je druhým 
mužem z ME v kategorii Senior se zdárně dotahujeme, forma přijde v pravou chvíli" 
usuzovali shodně oba domácí jezdci.  
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Mezi Kadety neměl mistr Evropy Jakub 
Vencl z Prahy, doposud přemožitele. 
Všechny závody včetně toho 
Evropského, v letošním roce vyhrál. V 
Brně na něj čekala první porážka. 
zvítězil Vašek Kolář z Blanska. Třetí 
pak byl Jiří Koloc z Brna. "Vašek jezdí 
ve vyšší kategorii v ČR než mu náleží v 
MS. ME mu nevyšlo tak jak si 
přestavoval - skončil druhý. 
Jsem rád že se dostává zase do pohody 
a věřím že na MS bude stejně jako 
všichni naši jezdci náležitě připraven. 
Před odjezdem na MS ještě čeká na reprezentanty krátké soustředění v Blansku, kde se také 
za týden koná v sobotu poslední nominační soutěž. Zde bude také vyhlášen konečná 
nominace. Soutěž v Brně se povedla, byla těžká, kontrolní úseky byly dlouhé a tak i s deštěm , 
který se k poledni se snesl v několika vlnách na tratě,dokonale prověřil všechny účastníky. 
Proto na kontech mají jezdci o nějaký ten bod více než obvykle." uzavřel hodnocení Jan 
Havelka. 

Výsledky: 
kategorie Elite: 
1. Adam Procházka 25 TB 
2. František Sadílek 27 TB 
3. Petr Sadílek 33 TB 
4. Jan Svoboda 42 TB 
5. Pavel Procházka 49 TB 

kategorie Master: 
1. Roman Chvojka 29 TB 
2. Josef Dressler 25 TB 
3. Michal Budský 64 TB 
4. Vlastislav Čiháček 74 TB 
5. Pavel Klouček 75 TB 

Kategorie Kadet: 
1. Václav Kolář 42 TB 
2. Jakub Vencl 47 TB 
3. Jiří Koloc 51 TB 
4. Michal Piňos 54 TB 
5. Karel Brambora 66 TB 

 

V Přeboru ČR zvítězili Pavel Šrůt (senior), Tomáš Murdych (Expert), Tomáš Ilčík (Minime), 
Ondřej Malotín (Benjamin) a Tatiana Janíčková (Slovensko - kat.poussin). 

15. Červen 2005 - 17:56  


