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Druhý TRIGLAV aneb "Koberák"
Druhý závod seriálu Triglav M-ČR 2006 se jel na Koberově
mlýně poblíž Jemnice. Loni nová lokalita pro český biketrial
přinesla nové prostory pro řádění a jezdci se mohli těšit na
letošní závod, který byl druhý v pořadí a také poslední
prověrkou riderů reprezentace před ME v Blansku.
Hned od rána bylo krásné počasí a na poměrně krátkém
okruhu s velkým převýšením se jelo sedm a osm sekcí na dvě
kola. Po standardních formalitách se v deset hodin na trať
vydali první jezdci. Hromadný start kategorií se ukázal jako
dobrá volba a mě osobně se moc líbil. Z kuloárů jsem se
dověděl, že tato varianta startů byla po soutěži projednávána
na zasedání komise, která jí doporučuje následujícím
pořadatelům seriálu. To je jak v politice...
Oproti loňsku se několik sekcí jelo trošku víš a tak si jezdci
dali do těla. Sekce byly rozhodně dobře postavené. Na
kontrolních úsecích se zde přes den vystřídalo 130 jezdců .
Podle výsledků si zřejmě zajezdil každý. První jezdec neměl
nula a poslední neměl plný počet i když ne vždy. Sekce
obsahovali hodně výskoků, místy nepříjemné škrábání do
svahu, nechyběla zde ani voda říčky Želetavy. Mimo to byly
sekce o něco delší než obvykle. V sekci si rozhodně nikdo nezdříml, všichni museli skákat
aby stihli časový limit pro KÚ.
Ve sloučených kategoriích Elite a Senior
startovalo dohromady skoro čtyřicet jezdců a tak
se bylo na co dívat. Jen v TRIGLAV mistrovství
České republiky startovalo sedmdesát dva
jezdců. Kategorii Elite vyhrál Roman Chvojka
na 26 palcovém kole a ukázal tak, že i po
sloučení kat. lze vyhrát na velkém kole. Natřel
to o pět bodů Petru Sadílkovi na malém kole.
Třetí dojel Adam Procházka. Za zmínku jistě
stojí šesté místo Kuby Vencla. Ten předvedl, že
se rozhodně v Elitě neztratí a že umí zajet velmi
dobrý výsledek mezi TOP jezdci, mezi které se
svými výsledky bezpečně zařadil.

Kadety vyhrál Michal Piňos z Olomouce. Druhý
dojel v domácí Josef Táborský z Jemnice a třetí
místo si na mlýně zabezpečil Lukáš Kuběnka. V
seniorech opět vyhrál Jirka Koloc z Brna. Druhý
dojel domácí Jan Bartoš, který zajel druhé kolo
za pouhé tři body a třetí místo v mlýně vymlel
Martin Havelka. V meších kategoriích se to pere
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hlava nehlava a tak se pořadí na prvních třech místech nijak zásadně nemění. V kategorii
Minime vyhrál Jan Musil, benjaminy Václav Gryc a poussiny pak Marek Hlávka.
V HI-TEC Beginner Cupu startovalo na šedesát závodníků a ve všech čtyřech kategoriích.
Začínajících jezdců je čím dál víc a tak se třeba jednou dožijeme opět dvoudenních závodů. I
když z hlediska pořadatele asi není moc o co stát. Náročný den zakončilo vyhlášení výsledku
kde jezdci obdrželi poháry a finanční nebo nějaké jiné odměny za své výkony, které předával
starosta města Jemnice Mgr. Havlíček. Pořadatelé z Jemnice tak měli za sebou náročný, ale
velmi úspěšný den. Že se bylo na co dívat je možné si prohlédnout v galerii. Už teď se jezdci
mohou těšit na příští rok na "Koberák" kam nás jistě opět zavedou pořadatelé z Jemnice.
Nezapomeňte, že celá biketrilová Evropa má o víkendu 27,-28.5.2006 sraz v Blansku a tam
rozhodně nesmíte chybě! Týden po ME v Blansku, se jede třetí soutěž seriálu TRIGLAV MČR v Březové u Sokolova.
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