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Praha - Ďábelský závod
O víkendu se jel první poprázdninový závod TRIGLAV M-CR společně s HI-TEC Cupem, na
který dojelo poměrně dost začínajících jezdců a tak se to trošku protáhlo. Přesto se v
Ďáblickém háji bylo na co dívat. Na trať se dostavili naši přední jezdci a držitelé cenných
kovů z MS.
Mimo to se na trati objevil i Josef Dressler, při pohledu
na jeho jízdu si asi každý říká, kde pořád bere tu energii.
Pepa byl i autorem části tratě společně s dalšími jezdci z
pražského ÚAMK - AMK Bike & Trial Team Praha
klubu.
Všechno vypuklo tentokrát už v deset hodin ráno. Na
plácku v Ďáblicích si dalo dostaveníčko na 140 jezdců
všech kategorií. Trať byla na nevelkém okruhu a každý,
kdo lesem procházel se mohl podívat jak se jezdí kvalitní
biketrial. Jezdcům celý den svítilo slunce a tak se mohli
soustředit na kvalitní úseky. Těch bylo na velké i malé
trati sedm a to na dvě kola.
V háji je spousta míst, kde se dá udělat kvalitní úsek a
bylo z čeho vybírat. Na trati se nacházelo několik úseků
ve stejném místě. Další úseky pak byly na místech, kde se
snad ještě nejelo.Vše se ale točilo kolem místní Vodárny.
Sekce doprovázel všudy přítomný prach a tak to místy
trošku nebrzdilo, ale kdo měl nabroušeno, neměl
problémy s ničím.Ani s výskoky, seskoky a přeskoky.
Těch bylo na všech tratích dost a diváci se mohli dívat v
pěkném lesoparku na pěkný trial. Ten předváděli mimo
jiné i bratři Procházkovi z Přerova, kteří závod dojeli na
jednom kole. Po nějaké technické závadě s předním kolem nemohl Adam pokračovat na svém
kole a tak si půjčoval do sekcí kolo od bratra Pavla. Závod tak dojeli ve stejném čase se ještě
se podělili o první dvě místa v nevyšší kat. na dvaceti palcových kolech. Třetí v elitě skončil
Tomáš Babický.
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V Masterech vyhrál Roman Chvojka. Druhý dojel Josef Dressler a třetí dojel David Šmíd.
Za celou akcí pak stála firma AUTHOR, která dodala ceny jezdcům. Kromě AUTHORu se
podnik pořádal i za přispění spřátelených firem českého bikerialu, které přispívají na letošní
seriál. Proto všem firmám patří stejné díky jako pořadatelům, kteří udělali v příjemném
prostředí bezvadný podnik.
Další závod se jde za cca. čtrnáct dní ve Velké Bystřici u Olomouce. Již tímto závodem se ale
sezona převalila ke svému konci a po Bystřici se jede už jen Děčín a závod v Brně na BVV v
rámci veletrhu SPORT LIFE.
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