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Protivín 

Velká cena pivovaru Platan 

Třetí podnik Vema mistrovství ČR připravili jihočeští Pufferovci v Protivíně. Opět jak již to u 
závodů na umělých překážkách bývá, byla vidět obrovská porce práce odvedená 
organizátorem při přípravě sekcí. Škoda jen, že nevyšlo počasí, určitě by byla početnější 
divácká kulisa, i když i tak se v areálu protivínského pivovaru Platan sešlo hodně 
obdivovatelů, zejména Dominika Puffera, kteří hojně povzbuzovali. Za povšimnutí stálo, že 
se pořadatelům povedlo postavit sekce dva v jednom (malé a velké dohromady), což 
umožňovalo sledování malých i velkých jezdců navzájem. Trochu jsme se vrátili i do historie 
biketrialu a zavzpomínali, jak se jezdí na tři kola. 
K závodu samotnému snad jen říci, že umělé sekce dokonale sedly Davidovi Herkovi, Vašek 
Kolář se musel pro tento den spokojit se stříbrem a Roman Chvojka si trochu vylepšil náladu 
bronzem a utvrdil se, že se někteří mlaďoši ještě mají co učit. V Juniorech nenechal nikoho na 
pochybách, kdo je sekcí v Protivíně pánem, Dominik Puffer. S obrovským náskokem a 
s nejpočetnějším doprovodem zvítězil před Vaškem Grycem. Bronz právem patřil Marku 
Kotzotovi. Pro seniory patřily tyto sekce k těm náročnějším. První Petr Jeřicha nasbíral 34 
tr.bodů a nechal za sebou Marka Petráska a Davida Šmída. 
V kategorii Minime se na vítězný trůn postavil Vojta Křiva, i když o pouhé dva bodíky před 
Ondrem Šenkem, který mu celý závod šlapal na paty. Třetí místo si vybojoval Tadeáš Kříž. 
Trochu smolařem v tomto závodě byl Matěj Popelka, který se na konci druhého kola zranil. 
Benjaminy vyhrál slovenský jezdec Samuel Hlavatý před Filipem Kloučkem a Michalem 
Pavlíkem. Poussin Marek Pochtiol si nejlépe poradil s kontrolními úseky ve své kategorii a 
nedal tak šanci druhému, Michalovi Kůřilovi a třetímu Petrovi Mokrému. Našemu něžnému 
pohlaví kraluje Martina Očadlíková, která to potvrdila i v Protivíně a zvítězila před Maruškou 
Křivovou a slovenskou závodnicí Erikou Hlavatou. 
Suma sumárum – povedená akce, chytře postavené sekce jejichž náročnost ještě zvýšil déšť. 
Děkujeme za krásný závod a věříme , že se nám narodil další kvalitní pořadatel. 

Stejně tak i hlavní organizátor akce Michal Puffer děkuje všem jezdcům za předvedené 
výkony a dobrou náladu při závodě. 
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