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Šestý podnik M-ČR - Blansko
Poslední nominační závod se jel jako loni v Blansku.
Tento závod uzavíral nominaci na MS, které se jede v
Anglii, Andoře a 6.-7. srpna u nás v ČR v Březové u
Sokolova, již tradičně se uzavírá seriál MS v
Japonském ITADORI.
Jezdce v Blansku čekala opravdu kvalitní průprava
před MS. Deset kontrolních úseku na dvě kola, okruh
skoro 2,5 kilometru pro kategorie velkých tratích, na
malé trati měli jezdci TRIGLAV Mistrovství a
Přeboru ČR osm úseků. Jezdci seriálu HI-TEC Cup
jeli šest sekcí a pořadatel tak připravil velké množství
úseku na všech frontách.
Hned od rána bylo krásné počasí a tak se všichni
mohli vydat na trať. U velkých tratí byla poslední
sekce na umělých překážkách, jezdci tak z lesa mohli
dohánět body na umělé trati. I když závěrečná kláda
byla náročná sama o sobě. Spousta jezdců s čistým
kontem z úseku neudržela rovnováhu na kládě tak, že
z nuly byla nakonec pětka.
Do Blanska dojela nejen naše kompletní špička, ale i spousta zahraničních jezdců, ze
Slovenska i Polska. V Elitě se objevil Rafal Kumurowski (Pl) nebo Peter Barták (Sk) a našim
jezdcům předvedli ještě s Peterem Muzigou, že na MS se mají na co těšit. Kategorie Elite
byla tak čistě v zahraničním podání. Jezdci dojeli ve stejném pořadí i na stupně vítězů.
Ovšem Rafal Kumurowski měl za závod jedna a nula ve dvou kolech, kde náš nejlepší jezdec
v Elite měl na čtvrtém místě třicet bodů. Což je opravdový bodový rozdíl. I přes to se naše
špička s tratí poprala a bylo se na co dívat, neboť úseky byly náročné.
V Masterech se kromě našich
nejlepších objevil Štefan Pčola
nebo Ján Šidlík ze Slovenska.
Mastery vyhrál Josef Dressler,
který trať zajel za deset bodů a
navíc si připsal ještě šest bodů za
penalizaci. Druhý dojel Roman
Chvojka a třetí Ján Šidlík.
Kadet
1) Václav Kolář - 22 tr. bodů
2) Jakub Vencl - 40 tr. bodů
3) Jan Bartoš - 60 tr. bodů
Expert
1) Marek Dorazil - 90 tr. bodů
2) Marek Slováček - 91 tr. bodů
3) Radoslav Basel - 95 tr. bodů
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Na startu se objevilo 72
jezdců v Triglav M-ČR a HITEC Cup přivítal přes padesát
jezdců v začínajících
kategoriích, což je dobré
množství do budoucna.
Rozjetá sezóna má
prázdninovou pauzu, která po
prázdninách pokračuje hned
10. září v Praze, následuje
Velká Bystřice, Děčín a konec
se jede Sport LIFE v Brně 13.
- 14. listopadu, to je ovšem
ještě trochu daleko. 5. srpna
jeďte do Březové na MS, už
v pátek je skok do výšky a
sobota, neděle se jede hlavní
závod, více info a program
najdete také na ofic. webu
http://www.biketrialbrezova.cz.
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