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Jílové u Děčína  

V sobotu se jela poslední soutěž pod otevřeným nebem jak sami pořadatelé uvedli. To nebyla 
jediná specialita soutěže. Podnik v Děčíně se jel po cca třinácti letech a tak všichni trochu 
vzpomínali na to jak se jezdilo dřív. Aspoň my z řad skalních příznivců biketrialu. 

Pro všechny ostatní to byla nová lokalita pro závody, jen škoda že ta těžší část terénu se 
nachází z části v chráněné oblasti. Proto se nejezdilo úplně na kopci jako před třinácti lety. 
Ale nám starším to ani moc nevadilo. Pro letošek bylo sedm sekcí na dvě kola. Terén byl na 
lesním podkladu s kameny a kořeny.  
 
Sekce měli charakter menší náročnosti a tak na 
konci sezóny to bylo jistě příjemné svezení. I 
když někteří jezdci měli připomínky k 
náročnosti tratě, myslím že pořadatelé vsadili 
na dobrou kartu a udělali podnik který se jistě 
líbil všem. V menších kat. to bylo trošku 
obráceně, ale tam to nevadí. Mladíci musí 
bušit do poslední chvíle. 

Je pravda, že i sekce, které se jely v Děčíně by 
mohly být trochu stižené, ale postavit 
kompromis je vždy velký um. Na tomto 
závodě si mohli zajezdit všichni. Kromě 
lesních úseků byla na trati i jedna sekce z 
umělých překážek, pro "malé" na suchu a pro 
"velké" nad vodou.. Ta byla zapuštěna do 
vodní nádrže a kdo neudržel rovnováhu měl i plavecký den. Nakonec se zde koupal i sám 
tvůrce domácí Hynek Rejthar. Přesto si většina jezdců poradila s náročným úsekem a projela 
ho bez větších problémů. Tím se závod řadil k "odpočinkovým", k čemuž dopomohl i 
nádherný den Babího léta. 

O tom svědčí bodové zisky v mistrovských kategoriích, zde bylo rozmezí od 2 dvou do 6 
trestných bodů na prvních třech místech snad jen kromě Elity kdy vyhrál Adam Procházka z 3 
body. Druhý dojel Jiří Hollmann ze 
14 body a třetí dojel Tomáš Babický 
ze 17 body. 

 

V Mástrech vyhrál Pepa Dressler se 
třemi body, za ním pak dojel jeden z 
autorů trati Martin Šimůnek se 4 
body a třetí Roman Chvojka měl 
bodů šest. V Kadetech se o první 
místo popral Kuba Vencl s Vaškem 
Kolářem. Oba měli závod za dva 
body a tak rozhodoval čas. Kuba obě 
kola zajel rychleji a vyhrál tak 
předposlední závod sezóny. Třetí byl 



http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/210 

Michal Piňos s jedenácti body. 

Po soutěži bylo ještě před vyhlášením zpestření v podobě malých mažoretek, které byly nejen 
nervózní, ale i prochladlé. Přesto předvedli pěkné vystoupení. Vyhlášení proběhlo v pohodě a 
všichni se mohli rozjet domů. Reprezentanti jež nás reprezentovali na Mistrovství světa před 
odjezdem domů, dostali plakáty České reprezentace 2005 pro svoji propagaci, ale i našeho 
sportu. 

 

Nyní je již před námi 
poslední podnik celého 
seriálu Triglav M-ČR a 
P-ČR. Finále se pojede v 
soboru 12. listopadu a 
Poháry HI-TEC a Hobby 
pak v neděli 13 listopadu v 
Brně na BVV jako součást 
výstavy Sport Life v 
pavilonu B. Zde proběhne 
i předání "Titul ů za rok 
2005". Proto určitě 
neváhejte a přijďte se 
podívat neboť závod je v 
rámci mezinárodního 
veletrhu Sport Life a tak 
bude určitě řada věcí k vidění.  

Horkou novinkou je to, že ČT Brno bude ze soutěže připravovat 15 minutový záznam, který 
má běžet v hlavním vysílacím čase na ČT 2 následující středu po soutěži.  
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