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Finálový závod na BVV Sport Life
S odstupem času se vracím k poslednímu finálovému závodu Pivovar Černá Hora MČR
v biketrialu 2009, který se jak již tradičně jede v rámci sportovního veletrhu Sport Life na
brněnském výstavišti. Po úspěšných pěti letech pořadatelství ÚAMK AMK Staré Brno
převzalo žezlo ÚAMK AMK Blansko. Pořadatele z Blanska čekal nelehký úkol navázat na
velmi dobrou a kvalitní úroveň svého předchůdce. Nebylo to zas tak těžké, neboť odborný
dohled vykonávali JUDr. Jan Havelka a Michal Havelka, za což jim moc děkujeme.
Od BVV jsme dostali pro letošní rok přidělený pavilon G2. Takže jsme se jen o 50 m
posunuli z pavilonu G1. Výhodou bylo, že jsme letos byli v pavilonu sami, nevýhodou co s
takovým prostorem. No nic, na pomoc jsme pozvali i kluky (no spíše tatínky, trenéry a
činovníky) z Brna, Olomouce, Hamrů a Veselí. Lidí se sešlo jako o pouti a tak se za jeden den
stihlo všechno navozit, připravit podklady a zhotovit 6 zajímavých KÚ pro sobotní závody
kat. ELITE, JUNIOR a SENIOR. Navíc jsme udělali 2 KÚ pro nedělní závod, které v sobotu
sloužily jako tréninková zóna.
V sobotu se do Brna sjela nejen česká biketrialová špička, ale také početná skupina
slovenských a polských jezdců. Vzácnou návštěvou byl Patrick Donovan z Anglie.
Překvapením závodu byl Roman Chvojka, který po delší zdravotní přetržce dokázal, že se s
ním stále musí počítat. Na bedně se objevil hned dvakrát. Jednou za poslední závod a jednou
za finálový závod o pohár Sport Life, který letos absolvovalo šest eliťáků a dva junioři.
Rozdali si to na 4 KÚ, ale o vítězi musel rozhodnout 5 KÚ , který se jel na čas. Závody tak
proběhly bez jakéhokoli zádrhelu a výsledky jak posledního závodu seriálu tak i celkové
výsledky MČR si můžete prostudovat ve výsledcích, pokud jste tak již neučinily.

Po závodech honem vše přestavět a připravit tak i 6 KÚ pro naši mládež. Za účasti opět
slovenských a polských jezdců se sjelo více jak 70 závodníků. Bojovalo se nejen za účasti
rodičů, ale i diváků, kteří se přišli na nedělní veletrh podívat.

Co říci závěrem. Snad jen to, že ohlasy na tratě a samotný závod byly kladné, organizátor se
svého úkolu zhostil úspěšně a závody tak byly důstojnou tečkou za celou biketrialovou
sezónou 2009. Přeji organizátorovi, aby ho v případě nějakých negativních názorů nic
neodradilo od pořádání tohoto závodu v budoucnu při veletrhu Sport Life. Je to opět kromě
televizních přenosů perfektní zviditelnění a reklama biketrialu. Děkuji rozhodčím, bez kterých
to prostě nejde a všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě, průběhu a úklidu
závodu.
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