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Sport Life 2006 - finále  

Před týdnem byla na veletrhu Sport Life ukončena letošní sezóna v biketrialu. 
Sezóna složená z osmi závodů v terénu a jedné haly právě na Sport Life. Množství reakcí, 
ohlasů a komentárů po celém internetu dostatečně komentují svátek biketrialu a úspěšnou 
tečku za letošní sezónou v biketrialu. 

Hodnocení biketrialové sezóny z pohledu Jana Havelky, předsedy sportovní komise 
biketrialu: 

Seriál devíti závodů Triglav mistrovství ČR 2006 byl náročný nejen pro samotné jezdce, 
ale i pro pořadatele. Díky parterům českého biketrialu byl dostatečně i finančně zajištěn. 
Seriál MČR rovněž slouží ke kvalitní přípravě jezdců na evropský a světový šampionát.  
O tom, že naše soutěže jsou velmi kvalitní svědčí i skutečnost, že na ně v hojné míře přijíždějí 
zahraniční jezdci, což umožňuje našim klukům srovnání již v průběhu sezóny. V tomto trendu 
chce komise biketrialu nadále pokračovat. 

Letos mě jednoznačně příjemně překvapil Vašek Kolář z Blanska svým pátým titulem mistra 
světa v řadě, který letos získal již v juniorské kategorii Kadet. 

Po letošním velmi úspěšném evropském šampionátu v Blansku nás čeká uspořádání jedné ze 
soutěží mistrovství světa, kterou právě díky dobré práci blanenských organizátorů přidělila 
Mezinárodní biketrilová unie právě České republice. 

• Diskuse 
• Článek na BVV 
• Novinky Dressler.cz 
• Článek 1 
• Článek MTBS 
• Článek MTBS 
• Článek MTBS 
• Článek 2 

Při závodu Sport Life je nutné poděkovat pořadatelům ale také rozhodčím. S velkým 
nasazením skvěle zvládli finále o pohár Sport Life ale i celou soutěž. V celé sezóně patří 
velké díky partnerům biketrialu: 
Generální partner seriálu Mistrovství ČR 2006 - Triglav pojišťovna 
Generální partner reprezentace ČR a seriálu začínajících jezdců HI-TEC Cup 2006 - HI-TEC  

Hlavní partneři seriálu Mistrovství ČR 2006 
Vema, a.s. 
UAMK ČR 
Veletrh Sport Life 
Nadace sportující mládeže 
Monty 
Student Agency 
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Tato tečka za letošní sezónou otvírá prostor pro diskusi. To vše bylo také zmíněno a tak přeji 
všem příznivcům biketrialu pěknou zimu a hodně radostí v novém roce. 
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