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Evropský Pohár - Poprad
Tuto sobotu 17.9. se v Popradě jel letos druhý závod Evropského poháru v biketrialu. Podle
představitelů Evropské Biketrialové Unie se v letošním roce jedná o pilotní projekt, který by v
budoucnu měl odstartovat pravidelné akce v jednotlivých evropských
regionech.
Účelem je zejména posílení biketrialového hnutí v zemích, které nemají
dosud takovou tradici jako např. České republika, Slovensko , Polsko atp.
Jezdci by měli dostat možnost poměřit síly s kvalitními závodníky a získat
zkušenosti pro pořádání podobných akcí ve svých zemích. Pozitivem je i
to, že jezdci si mohou kvalitně zazávodit bez stresu z bojů o nominační a
mistrovské body, prostě v pohodě.
Popradský závod organizoval místní 3AL Poprad klub v čele s
protagonisty Štefanem Pčolou, Jankou Kucovou a mnoha dalšími místními
nadšenci. Pro jezdce bylo připraveno 8 umělých sekcí, které se jely ve
všech kategoriích na dvě kola. Vystřídaly se zde téměř všechny typy
překážek od kamenů, přes mokré a slizké klády, popelnice, auta,
kontejnery, lešení až po tradiční palety. Za sucha by náročnost nebyla
nijak vysoká, na obtížnosti ale určitě přidal vydatný déšť. Vzhledem k
bezpečnosti závodníků byl vynechám výskok z jízdy na dodávku Škoda
1203, kde se na střeše vytvořil docela slušný bazén.
Celkově do závodu nastoupilo cca 65 závodníků z 6ti států. Přijeli jezdci z
Ukrajiny, Maďarska, Polska, České republiky a Slovenska, z největší
dálky pak dorazil Tim Stedman a to z Anglie. Při představě, kolik za cestu
spotřeboval jeho Off Road nafty nebo benzínu, si jeho nadšení pro
biketrial zaslouží poklonu.
Jedinou mírnou kaňkou na kvalitně zorganizovaném závodě se
zajímavými sekcemi byl celodenní vydatný déšť. Štefan se sice snažil dešti
poručit, ale jeho optimistické dopolední předpovědi jaksi nevyšly. Sám ještě utrpěl lehčí zranění,
nicméně závod nakonec ve zdraví dotáhl do konce.
V galerii se můžete podívat na pár fotek z povedeného podniku. Trochu mi nateklo do foťáku ale
možná to alespoň dokreslí deštivé podmínky.
A ještě něco z výsledků ( kompletní určitě najdete na www.cyklotrial.sk ) :
Elite : 1. Peter Barták 0b, 2. Peter Muziga 18b
Master : 1. Ján Šidlík 24b, 2. Michal Špalek 35b, 3. Vladimir Sizov (UKR) 45b
Senior: 1. Jakub Vencl 4b, 2. Samuel Grečner 8b, 3. Tomáš Zedek 10b
Expert: 1. Tim Stedman ( ENG ) 24b, 2. Peter Pap (HU) 43b, 3. Martin Maršala 49b
Kadet : 1. Michal Piňos 18b, 2. Jan Kočiš 45, 3. Lukáš Kuběnka 46b
Minime: 1. Michal Kuběnka 9b, 2. Lukasz Cyrijus (PL) 39b, 3. Peter Behuň 54b
Benjamin: 1. Jan Musil 9b, 2. Ladislav Janoška 14b, 3. Filip Mrugala (PL) 19b
Poussin: 1. Tatiana Janičková 7b, 2. Ondřej Šenk 23b, 3. Kristína Sýkorová 26b
P. Vencl

Všechny fotky jsou ve fotogalerii.
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