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26.5.2007 Březová u Sokolova  

Březová opětovně potvrdila pořadatelské kvality. 
Poslední květnový víkend březovští uspořádali další soutěž MČR 
. Na trati byl poznat ,,kvalitní rukopis Danyho Boudy“, který má 
velké zkušenosti s přípravou biketrialových tratí i pro světovou 
úroveň. 

Soutěž se odehrála na osvědčených úsecích v okolí Březové a 
svou různorodostí, charakterem byla sjízdná pro všechny 
nominované kategorie. Zahájení a posléze vyhodnocení soutěže 
bylo okořeněno vystoupením březovských disko, Hip Hop 
tanečníků. Jako další novinka na Březové se objevila též tombola, 
která byla losována ze všech přijatých readerů do soutěže. Jezdci, 
kteří se umístili na ,, bedně“ obdrželi mimo tradičních věcných 
cen mega poháry, které podtrhly význam pořádané soutěže. Po 
celý den soutěžím přálo sluníčko což není na Březové tak 
obvyklé. Málokdy a málokde jsou k dispozici záchodky přímo na 
závodišti, pouze 30 m vzdálené parkoviště pro účastníky, možné 
bezplatné ubytování v místní tělocvičně, sanita přímo u startu a cíle atd. Proto, aby bylo 
možno uspořádat soutěž na takové úrovni je nutno poděkování nejenom pořadatelům ale i 
tradičním sponzorům, podporovatelům, a to především Městu Březová, Elektrárna Tisová, 
a.s., Skupina ČEZ, a.s., A.S.A. spol. s.r.o., Sokolovská uhelná, a.s. a celé řady dalších, bez 
kterých by podnik této úrovni nebylo možno uspořádat. 

M.B. Biketrial Březová 

Dovolte, abych doplnil skromný příspěvek velkého pořadatele. Musel jsem předčasně odjet z 
místa soutěže a proto jsem požádal o report jezdce přímo z Březové. Jejich skromný příspěvek 
si proto dovolím krátce okomentovat.  

Březová to byla jako vždy soutěž se vším všudy, s bezvadným prostředním, příjemnými lidmi 
a diváky, servisem a neustále se vylepšujícím zázemím biketrialového parku Na výsluní. K 
tomu všemu přibylo sluníčko, tak že celá Březová a její okolí bylo na výsluní a to doslova a 
do písmene po celý závod. Tradičně nechyběly vynikající a hodnotné trofeje a také nějaké 
„to“ překvapení navíc. Tomu všemu předchází důkladná příprava soutěže včetně mediální 
prezentace v tisku a celostránková pozvánka pro diváky v týdeníku Sokolovsko. Proto se 
budeme těšit na příští rok, co „Boudovci“ opět vylepší a zdokonalí. Uspořádaná soutěž bude 
patřit i letos k favoritům pro vyhodnocení nejlepšího podniku roku ..... protože nasadila 
ostatním pořadatelům seriálu laťku hodně vysoko. 

Jan Havelka 
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