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Evropský pohár v Březové 

Druhý květnový víkend se Březová u Sokolova zhostila pořádání závodu 
Evropského poháru a současně 2.závodu Pivovar Černá Hora mistrovství ČR. A nutno 
podotknout, že na výbornou. Asi ani sami pořadatelé netušili, že se na startu sejde více jak 
110 jezdců z 11 zemí. Závod připomínal malé Mistrovství Evropy a mnoho těchto podniků i 
předčil. Výborně organizačně zvládnutý závod, náročné tratě, úžasné zázemí a doprovodný 
program. Vysoko postavená laťka pro další závody seriálu EP, které se konají v Itálii a Anglii. 

 

Samotný závod přesně rozdělil úroveň jezdců jednotlivých zemí a odhalil, ve kterých 
kategoriích máme slabší články. I když jednoznačně to určit nejde, neboť někteří naši borci 
startují ve starší kategorii, a proto si tu neměřili síly se svými vrstevníky. 

Mezi Eliťáky se jako ryba ve vodě cítil Václav Kolář, když druhému Javieru Alonsovi naložil 
devítibodový nášup a třetímu Peteru Muzigovi dokonce 25 bodů. Vaškovi závod evidentně 
sedl a nízký počet trestných bodů ukazují na výbornou formu ! Výborně si v závodě vedl také 
Pavel Procházka, který byl po prvním kole třetí, ve druhém ho však porazil Peter Muzika a na 
Pavla zbyla bramborová medaile. O bodík za Pavlem se usadil Vlasta Čiháček. 

 

V juniorech nedal nikomu šanci Belgičan Nicolas Massart, hlavně výborně zajetým druhým 
kolem. Za ním ukrajoval bodíky nasbírané v prvním kole Martin Kakáč před Ladislavem 
Janoškou ( Slovensko ) a Honzem Musilem. Minimák Václav Gryc , který byl postrašený do 
kat. Junior zajel 
výborné 5.místo. 
V kat.Senior se 
projevila kvalita 
evropských jezdců a 
do šestého místa 
nepustili ani jednoho 
českého jezdce a tak 
nejlépe umístěným 
závodníkem byl Daniel 
Bouda na 7.místě. 

V mladších kategoriích 
bylo poměřování sil 
s evropskými jezdci 
vzájemné a kvality se 
rozložily mezi všechny 
národnosti. 
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Femine Martina 
Očadlíková 
prokazuje vzrůstající 
zkušenosti a formu. 
Její první místo před 
Maruškou Křivovou 
a Němkou Juliane 
Treue je dobrým 
příslibem pro 
nadcházející ME. 
Čtvrté místo zajela 
Andrea Kabická. 

V neděli pak 
březovští pořadatelé 
připravili tratě pro 
soutěž Hobby a HI-
TEC Cup. 

 

 
 
 
 
17. Květen 2009 - 9:35  

 


