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Sport Life - co víc si přát  

Tohle vše není možné uskutečnit bez několika důležitých věcí a koordinace několika lidí. 
Týden do předu se překážky musí navozit do haly a rozestavět na správné místo. Především 
skruže je nutné postavit přesně na místo neboť kromě jeřábu s nimi nikdo nehne.  
Všechny kontrolní úseky je nutné podložit na koberce aby nedošlo k poškození podlahy. 
Následně opáskovat, rozvěsit reklamy a dát tak velké dík všem sponzorům jako Sport Life, 
LIKO-S, Černá Hora, Vema, ČMF, Monty, ÚAMK, Student AGENCY a především 
pojišťovna TRIGLAV a firma HI-TEC. 

 

Týden na to odpořádat dvoudenní soutěž pro asi sto jezdců, zpracovat výsledky pro následné 
vyhodnocení soutěže, finále a následně celého seriálu. Během soutěže odpovědět na stovky 
přiblblých dotazů. Vyrovnat se z neukázněností jezdců a doprovodů. K tomu zajistit rozhodčí, 
kterým patří velké díky za kvalitně provedenou práci. Mezi to ještě vmáčknout Tiskovou 
konferenci. 

Následně to celé rozebrat, naložit na kamion a odvést zpět. V ten moment je celá vaše 
připravenost postavena před poslední zkoušku. Plně naložený kamión zapadne do 
rozbláceného pole. Standardní odvoz se mění v dvou až čtyř hodinové dolování kamionu z 
bláta. Vy vysílení usedáte po celém dni za PC a čtete, že i přes vítěství MTB v obou hlavních 
soutěžích, sekce byli malé pro horská kola, sekcí bylo málo a finále nebylo dost krásné. 
Myslím, že tady každý kdo uspořádal aspoň jeden závod ví o čem mluvím. 
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Přesto všechno si říkáte, že vás to nezlomí od pořádání dalšího ročníku. Že to přeci jen bylo 
kvalitní rozloučení ze sezónou, slušné vyhlášení výsledků s skvělý zážitek pro diváky jezdce a 
pořadatele.  

Proto jako jezdec chci poděkovat všem pořadatelů, sponzorům a také všem co neutekli a v 
neděli pomohli s rozložením překážek. Sport Life je malý krok pro biketrial a velký krok pro 
lidstvo.  

Pokud jsem na něco zapoměl, tak mi to jistě každý promine jako já pořadatelům rád prominu 
u této skvělé akce několik opomenutí, které se nedají asi vždy zajistit. Mnohem důležitější je, 
že o biketrialu bylo opět slyšet a v TV ještě uslyšíme. 
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Dobrá práce. 

12. Listopad 2007 - 22:00 


