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Poslední blato letos - Blansko

Ráno se objevil první
sníh na polích. Jezdci jedoucí z
ČECH měli sníh i na dálnici. Chladné
počasí, někde kolem tří stupňů, zvalo
biketrialisty do lesa u Blanska, aby si
dali poslední závod letošní sezóny v
terénu.
AMK Blansko letos pořádalo jeden
ze závodů Mistrovství světa a to ve
stejné lokalitě, jak se jelo i letošní
TRIGLAV Mistrovství ČR. Tentokrát
to bylo bez umělého úseku na louce a
tak všech osm úseků se jelo v lese na
blátě. Sekce byly od pohledu
postaveny na sucho a bylo jasné, že
závod bude hodně náročný. Přes
nepřízeň počasí, se pořadatel se
soutěží dobře popral a některé úseky
po prvním kole trošku upravil, jak
umožňují pravidla biketrialu.

Tím jsem se dostal k tomu, že řada
jezdců pravidla nezná nebo je nechce
znát. A to i třeba jezdci ze Slovenska,
kteří se k nám dojeli podívat. Tato
situace je docela zarážející. I když pravidla biketrialu nejsou nijak rozsáhlá, je dobré si je
jedou za rok přečíst.
Přes náročnost úseků se někteří dostali do cíle v pohodě. A to i bez trestných bodů. Je jasné,
že i na blátě se dá jezdit, ale někdy byl problém se udržet jen na nohách. Kameny i kořeny
byly kluzké, plus místní potok, déšť a sníh udělaly svoje. Závody podobně znepříjemněné
počasím jsou mezi jezdci dost nepopulární. Proto každý kdo dojel do cíle se stal vítězem. I
přes nepřízeň počasí pořadatelé odvedli kus dobré práce a například značení úseků bylo
ukázkové, velmi kvalitní.
Sobotní závod opět zamíchal pořadím na prvních místech a tak rozhodne nejen v Elitě
poslední závod, což je 10 – 11. 11 2007 hala na Sport Life v Brně. V Juniorech vede David
Herka, ale ve Scratchi o postup do elity se dělí o první místo s Tomášem Ilčíkem. Tedy boj
pro postup do Elity 2008 ještě není také uzavřen. Seniorským přeborníkem se stane asi Pavel
Klouček. V seniorech je 23 fungujících trialistů a to je asi třetina startovního pole všech
katategorií, to je však jen statistika posledního závodu.

