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Jílové u Děčína - finále HI-TEC Beginner cupu
Pro beginnery byla poslední soutěž v Jílovém. Soutěž mohli brát jako finále celého seriálu. Na
start se jich postavilo 45 ve všech kategoriích. Za pěkného počasí je čekali dva okruhy po
sedmi sekcích v krásné přírodě chráněné krajinné oblasti.
V Triglav M-ČR se jel stejný počet úseků a však oproti loňsku se pořadatel rozhodl přitvrdit a
tak lehčí úseky vystřídala náročná trať. Dlouhé kontrolní úseky zamotali hlavu nejednomu
jezdci. Nebyl prostor pro odpočinek a jezdci museli v sekci chvátat. I tak se jednalo o kvalitní
závod doplněný o pěkné počasí. Jezdci se mohli tedy kvalitně rozloučit s koncem sezony a
přírodním terénem v letošním seriálu TRIGLAV Mistrovství České republiky. Poslední
soutěž je halová soutěž a je to finále celého seriálu dvanácti soutěží.
V Elite se opakovali výsledky z Březové. Na třetí místo se ale posunul Peter Muziga ze
Slovenska. V kadetech se na první místo dostal Tomáš Ilčík, seniory vyhrál Jiří Svoboda a v
Minime si první místo odvezl Martin Kakáč.

V Jílovém byl posledním desátým závodem uzavřen HI-TEC CUP 2006 pro kategorie
Beginner A,B a C. První tři jezdci seriálu, kteří postupují do Přeboru České republiky 2007,
pak mají možnost startovat v Brně, při výstavě Sport life 2006 (11.-12.11.2006), již ve
společnosti jezdců P-ČR.
V Brně po soutěži proběhne slavnostní vyhlášení HI-TEC CUP 2006 společně s ostatními
jezdci při slavnostním vyhlášení letošních seriálů M-ČR, P-ČR a P-ČMF.
Pro úplnost uvádím celkové pořadí v seriálu HI-TEC CUP 2006:
Kat. Beginner A
1. Dominik Fiala - ÚAMK - AMK Blansko
2. Martin Navrátil - ÚAMK-AMK Staré Brno
3. Jan Šubrt - ÚAMK - AMK Blansko
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Kat. Beginner B
1. Jakub Žemlička - SC České Budějovice
2. Filip Vaško - Bike Latta Team
3. David Hanáček - SC Přerov
Kat. Beginner C
1. Lukáš Janka - CK Olomouc
2. Viktor Souček - CKT Kyjov
3. Jakub Ševčík - CKT Kyjov

Ostatní výsledky ze všech soutěží najdete na internetu, společně i s galerií fotek. Před
poslední soutěží v Brně na BVV při veletrhu Sport life je možná někde již rozhodnuto o
pořadí. Přesto by jste se měli na závody dojet podívat, především zafandit si a také se podívat
na finálové jízdy těch nejlepších. Na výstavišti je i řada novinek z oblasti cyklistiky a tak zde
můžete strávit velmi pěkný víkend. Pro začátečníky a již pokročilé beginnery je to skvělá
příležitost si prohlédnout v klidu umění našich nejlepších.
Jiřina Kolocová - Jilové 2006 - Brněnský Hermance :) [4.6 MB wmv]
Martin Havelka - Jílové 2006 [4.2 MB wmv]
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