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Brno - Kníničky
V sobotu 8. května 2010 se uskutečnila v Brně- Kníničkách druhá soutěž 11 dílného seriálu „Vema Mistrovství
České republiky v biketrialu 2010“. Závod byl současně nominační soutěží pro mistrovství světa 2010.
Na start se postavilo sto jezdců. Trať soutěže byla tvořena dvěma okruhy, v každém z nich na jezdce čekalo osm
kontrolních úseků. Kontrolní úseky byly tvořeny velkými lomovými kameny, kládami, skružemi, pražci, terénní
nerovností a prudkými sjezdy. TOP kategorie Elite se účastnilo celkem 21 jezdců z Polska, Slovenska a Česka.
Ozdobou soutěže pak byla účast a také výkon třetího jezdce z MS 2009 Slováka Petera Bartáka, který zvítězil
s 20 trestnými body (dále TB). Druhý skončil úřadující Mistr ČR Václav Kolář z Blanska s 26 TB. Na stupně
vítězů je doprovodil třetí Karol Serwin z Polska s 27 TB. Na deštěm promoklé trati po nočním dešti, se jezdci
potýkali nejen s blátem, ale i s vlhkými kameny, na které se nanášely další nečistoty z trati. Výsledkem byla řada
pádů, ale také napínavý boj mezi jezdci české a světové Elity až do cíle soutěže. Boj o TOP 5 skončil drtivým
vítězstvím cizinců 4:1, kdy druhého od pátého místa dělily jen 4 TB. Václav Kolář druhým místem potvrdil po
vítězství v Ostravě stálost své formy a po dvou závodech vede v seriálu Vema M-ČR. Další náš účastník světové
Elity David Herka z Hodonína nakonec obsadil šesté místo s 34 TB a v seriálu je druhý. Na Brněnský závod
nebude asi rád vzpomínat druhý z Ostravy Martin Kakáč. Jeho hvězda v Brně značně pobledla, když za celý
závod projel jen dvě sekce a z 71 TB skončil až na 16 místě. Nutno však podotknout, že jde o nadějného
mladého jezdce, který se z prohry jistě poučí, jako řada dalších více či méně úspěšných jezdců. Pořadatel ÚAMK
– AMK Staré Brno zařadil novinku, když odměnil finanční premii i kategorii JUNIOR, kterou vyhrál pěkným
výkonem Dominik Puffer. Tratě byly těžké, což vždy přeje připraveným. Pořadatelé se snažili postavit KÚ podle
řádů tak, že vždy se v kole našla jedna či dvě sekce, které projeli i ti méně zdatní. To platilo i pro kategorii
Minime (modrá trať), která měla však z pohledu jezdců „trať těžkou“, zde první Matěj Popelka nasbíral nejvíce
bodů (ze všech prvních míst) celkem 48 TB. Brno bylo dobrou zkouškou našich nejlepších jež mají ambice
startovat na MS. Srovnání s cizinci ve všech kategoriích bylo jistě přínosné.
Soutěž byla uspořádána za finanční pomoci Magistrátu města Brna, Vema a.s. a Pivovaru Černá Hora.

Výsledky „Vema cup Brno 2010“:
ELITE
1. Peter Barták

CKT Záriečie (Slovensko)

20 TB

2. Václav Kolář

ÚAMK-AMK Blansko

26 TB

3. Karol Serwin

AQUILA Stryzsow (Polsko)

27 TB

4. Ján Kočiš

3All Poprad (Slovensko)

28 TB

5. Peter Muziga

CKT Záriečie (Slovensko)

29 TB

Výsledky ostatních kategorii naleznete na webu v oddíle výsledky.
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