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1. závod M-ČR 2006 - Brno VEMA CUP
Netradičně v neděli 30. dubna se jel první podnik
desetidílného seriálu "Triglav Mistrovství České
republiky v biketrialu 2006". Prvním pořadatelem
byl ÚAMK Staré Brno s tradičním závodem
"Vema Cup Brno" o jehož zisk usilovali jezdci
Elitní skupiny. Závod se jel v areálu technický
sportů v Brně-Kníničkách. Letošní sezóna začíná
a končí v Brně.

Vstup do nové sezóny byl hodně náročný. O tom
nelze asi moc pochybovat. Největší díl na
náročnosti úseků mělo počasí. Celý závod se jel za
vydatného deště a vítězové museli při přebírání
cen překonat poslední překážku v podobě
obrovské louže.
I tak se první závod mohl těšit velké účasti ze
strany jezdců. V Mistrovství ČR, kde došlo i ke
sloučení několika kategorií, se na start postavilo
přes 100 jezdců včetně jezdců ze Slovenska. Do
Brna asi pro nepříznivé počasí však nedorazili
přihlášeni reprezentanti Polska a Maďarska. V
poháru začínajících jezdců HI-TEC Cup se na
start dostavilo na padesátku jezdců. HI-TEC Cup
startoval o něco později než mistrovství ČR a tak
mohli jezdci obdivovat výkony závodníků v MČR.
Hodně pohledů jistě směřovalo i na dvojici mladíků, kteří si v Brně odbyli premiéru v
kategorii ELITE kde nakonec Jakub Vencl skočil osmý a Václav Kolář na dvanáctém místě.
U obou si myslím je se jedná o velký úspěch neboť porazili řadu tradičních Eliťáků i Masterů.
Kategorii vyhrál Petr Sadílek ÚAMK Staré Brno. Druhý dojel Peter Muziga ze Slovenska a
třetí místo z Brna bral Roman Chvojka loňský vicemistr světa na 26" kole.
V kategorii Kadet vyhrál s přehledem
Michal Piňos z Olomouce a myslím,
že při několika pohledech na jeho
jízdu, má pro letošek našlápnuto na
mistrovský titul. Druhý byl Josef
Táborský a třetí Kuběnka Michal.
Seniory vyhrál domácí Jiří Koloc z
ÚAMK Staré Brno i když měl shodně
bodů s druhým Karlem Bramborou z
Kutné Hory. Rozhodly lépe projeté
kontrolní úseky obou riderů. Třetí
dojel Lukáš Roth ze Slovenska.
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Kategorii Minime ovládl Martin Kakáč druhý dojel Jan Musil a třetí místo si odvezl David
Herka. Kategorii Benjamin dominovali jezdci ze Slovenska. Mezi trojici slovenských jezdců
se dostal jen Václav Gryc, a to na druhé místo. Vyhrál Laco Jánoška, třetí místo vybojoval
Jakub Bruch a čtvrté místo Miroslav Kolárik opět Slovensko. Kategorii Poussin vyhrál
slovenský jezdec Nikolas Drienik. Druhé a třetí místo vybojovali Matěj Popelka a Marek
Hlávka.

Brněnský závod byl zároveň nominací na ME, které se jede letos v Blansku. Mimo to se
brněnský podnik konal za účasti všech předních sponzorů letošního seriálu. Jako generální
partner celého seriálu je Triglav pojišťovna a.s. a to již třetím rokem. Generální partner
reprezentace je firma HI-TEC, která zároveň podporuje je HI-TEC Cup. Další firmy, které
podporují letošní seriál jsou VEMA, ÚAMK ČR, BVV - výstava Sport LIFE a firma Monty.
Nelze však opomenout ani Nadaci sportující mládeže, Student Agency či pivovar Černá Hora.
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