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VEMA Cup Brno

V sobotu 28.4.2007 se uskutečnil první závod Triglav mistrovství České
republiky v biketrialu. První letošní soutěže pod názvem VEMA CUP 2007 se ujal tradiční
pořadatel ÚAMK – AMK Staré Brno a v jeho areálu (mimochodem jezdci velmi oblíben) se
sešla velmi zajímavá jezdecká konkurence.
Vše už ale začalo ve středu 25.4.2007, kdy v Brně proběhla tisková konference k 10-ti
dílnému seriálu Triglav mistrovství České republiky v biketrialu na rok 2007. Kde byla
předsedou komise Janem Havelkou oznámena „bomba“ v podobě podpisu smlouvy s
generálním sponzorem Triglav pojišťovna a.s. na další dva roky. Za to patří zejména jemu
velký dík!
Tisková konference proběhla za účasti předních médií včetně České televize, která odvysílala
pozvánku v Jihomoravském večerníku. Po loňském deštivém počasí, byla letos předpověď
počasí více než příznivá, a tak za letního počasí se na startu sešlo úctyhodných 153 jezdců ze
tří zemí. Do Brna totiž přijela i silná „grupa“ z Polska a Slovenska!
Letos jsme si v klubu řekli, že závod „postavíme“ trochu lehčí, neboť je to první závod, a
opravdový test před MS a ME jezdci poznají v podobě soutěží na Slovensku, Březové či
Kutné Hoře.
A jak to dopadlo v Triglav mistrovství ČR?

ELITE
Již po nahlédnutí do startovní listiny, kde bylo
zapsáno 23 „eliťáků“ v čele s Rafalem
Kumorowskim (PL) a Peterem Bartákem
(SK), se dal očekávat velký boj hlavně těchto
dvou jezdců.
Peter Barták neponechal nic náhodě a s 2 tr.
body vyhrál, ale aby toho nebylo málo Rafal
mu přece jen jeden primát sebral a to ten, že
druhé kolo jako jediný zvládl za 0 tr. bodů
(celkem 3 tr. body) a na projetí závodu
potřeboval o hodinu méně ?! Na „bednu“
dvojici doprovodil jako třetí Karol Serwin
(PL) s 12 tr. body, na kterého ztratil pouze bod
v cíli čtvrtý, náš teprve 16-ti letý Vašek
„FALLEN“ Kolář (Blansko) s 13 tr. body!
Nejlepší jezdec na 26“ kole skončil s 29 tr.
body Adam Procházka (Přerov) na 8. místě.

JUNIOR
V další kategorii bylo přihlášeno 6 jezdců a
vyhrál ji Tomáš Ilčík s 9 tr. body, další jezdec
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s Hodonína David
Herka, který neudržel
vedení po prvním kole a
skončil se 17 tr. body
druhý, třetí byl již s větší
ztrátou na tyto dva
Martin Kakáč (Blansko)
s 38 tr. body. Za
povšimnutí stojí i 5.
místo „postaršeného“
Jana Musila (Slavkov u
Brna), který měl „za
sebou“ početný
doprovodný tým v čele
se zodpovědným
vedoucím Bunny Shopu
Pepou Dresslerem a
„seniorem“ Frantou Sadílkem :).
Přebor ČR dopadl takto:

SENIOR
V této kategorii jelo 28 jezdců, vyhrál již zmíněný Franta Sadílek (Brno), který jak mi před
startem řekl: „Musím jet, už dvakrát jsem trénoval :)“ celkem s 2 tr. body, druhý byl Jirka
Svoboda s 13 tr. body, třetí skončil Maroš Priečko (SK) se 14 tr. body, který stejně jako
Franta objel druhé kolo za 0 tr. bodů! Nejlepší jezdec na 26“ kole skončil na 4. místě Miloš
Zavadil.

MINIME
V této kategorii startovalo 13 jezdců a na „nuly“ vyhrál Dominik Puffer (České Budějovice)
20 tr. bodů, druhý skončil Laco Janoška (SK) taky 20 tr. bodů a třetí „flek“ bral Václav Gryc
(Blansko) 40 tr. bodů.

BENJAMIN
Zde jezdci a jezdkyně ze Slovenska na stupně vítězů české jezdce nepustili. První byl tedy
Miroslav Kolárik 14 tr. bodů, druhá skončila „slečna“ Tatina Janíčková s 20 tr. body, třetí byl
Martin Behro s 30 tr. body. Nejlepší z našich Ondra Šenk (Blansko) skončil na čtvrtém místě
s 33 tr. body. Celkem v této kategorii startovalo 7 jezdců.

POUSSIN
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V nejmladší kategorii startovalo taktéž 7 jezdců a nejlepší byl Marek Hlávka (Znojmo) s 6 tr.
body, druhý s 15 tr. body skončil Erik Bulva (Kyjov) a třetí byl Filip Klouček (Vejprnice) s
19 tr. body.

FEMINE
Tato kategorie byla nově „zavedena“ pro čím dál větší „nával“ holek do tohoto krásného
sportu. V Brně se jich napoprvé sešlo 5 a první nakonec byla Andrea Kabická (Říčany), druhá
Martina Očadlíková (Praha) a třetí Kristýna Kraváková (Prostějov).
V seriálu Hi-TEC Cup startovalo celkem 64 jezdců, což je o deset více než v loňském roce!

POSTŘEHY
Jelikož areál neprošel v posledních letech žádnou pořádnou změnou a taky „brňáci“ vkládají v
posledních letech více peněz do halových překážek, měl jsem obavy, zda vůbec pro Elitu něco
postaví. V cíli mne uklidnil Peter Barták (SK), který při přebírání „price money“ řekl
zajímavou poznámku: „Trať byla lehká a nejvíc mi vadilo, že v každé sekci, kde byl pořádný
výskok pro ELITU, se na výskok dalo vyjet přes nějaký kámen co ležel vedle apod…, což by
na elitní trati nemělo být.“ V tom měl bezesporu pravdu a pro nás to do budoucna znamená se
těmto ulehčením vyhnout.
Nad touto poznámkou jsem se i zamyslel a pohlédl do výsledkové listiny, kde jsem zjistil, že
nejlepší český jezdec 16-ti letý Vašek „FALLEN“ Kolář měl 13 tr. bodů (1 bod ztráta na
třetího)!!! Druhý z Čechů (celkově 7 místo) bral Pavel Procházka, měl 25 tr. bodů tedy skoro
jednou tolik než Vašek, tak nevím, kolik by těch bodů naši jezdci „nasekali“, kdyby tam ty
„pomocné“ kameny neměli!
Myslím, že naši jezdci nejen elitní (sice šlo o 1 závod sezóny) dostali slušnou lekci od jezdců
z Polska a Slovenska, a nezbývá si jen přát, aby to dohnali a na domácím MS jim vše vrátili.
Organizátoři z Brna opět potvrdili, že dělají jedny z nejlepších soutěží v zemi, každý rok
pořádají k závodu tiskovku, pozvou Czech TV, nakoupí parádní ceny, zaplatí výlep plakátů
po městě, na soutěž pozvou jezdce z Polska a Slovenska. Jen mi nejde do hlavy proč to dělají?
Asi protože mají biketrial ráááádi ?….

ZÁVĚREM...
... chci poděkovat všem, co závod připravili, rozhodčím (jednu chvíli to vypadalo, že jich ani
tolik neseženeme) a sponzorům, hlavně společnosti Triglav pojišťovna a.s., která je již
čtvrtým rokem generálním partnerem celého seriálu. Generální partner reprezentace je firma
HI-TEC, která zároveň podporuje 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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