
Report - závody Brno Kníničky

V sobotu 30.4.2011 se jel
napjatě očekávaný první
závod domácího mistrovství a
přeboru v Brně - Kníničkách.
Pořádající AMK Staré Brno dle
svého zvyku připravil pro
jezdce na úvod sezóny hodně
těžké úseky a tak se
výsledková listina "pětkami"
jen hemží. Připočteme-li k
tomu silnou účast
slovenských jezdců, museli se
ti, kdo chtěli stát na bedně,
pořádně snažit neudělat
žádnou zbytečnou chybu.
Pravdu ovšem mají
organizátoři v tom, že na
lehkých tratích se jezdci mezi světovou špičku nevypracují.

Areál trial parku v Kníničkách bohužel nedává mnoho prostoru pro nějaká překvapení v podobě
neokoukaných sekcí, takže často bylo při prohlídce tratí slyšet úlevné "dobrý, letos se pražce
jedou z kopce" a podobné hlášky. Stejný problém řešíme každoročně i u nás v Bystřici, berme
to prostě jako fakt. Přesto Brňáci postavili dvě velmi pěkné nové sekce z umělých překážek v
prostoru střelnice - i když délkou připomínaly spíše cross coutry než trial.

Nepříjemné byly dlouhé fronty na "malých" sekcích, které se vytvořily po startu Hi-tec cupu ve
dvanáct hodin. Zatímco první kolo stihli benjamini a poussini odjet za hodinu bez front a bez
čekání, pěkně v tempu a rozehřátí, druhé kolo mnohým trvalo více než dvě hodiny. Start
"hi-tecu" o hodinu později by určitě pomohl, snad příště... Celkově ale byly malé sekce
postaveny dobře, bez zbytečně velkých výskoků a seskoků - o to víc prověřily u kluků (a holek)
rovnováhu. Respekt budily i sypké písečné svahy, naštěstí počasí bylo jezdcům nakloněno a i
přes výhrůžky meteorologů vydrželo v Brně bez deště.

Údiv vyvolal postoj nejmenovaného člena komise UCI trialu, který zřejmě stejně volně jako k
pravidlům českého pravopisu na jejich oficiálním webu přistupuje po svém i k pravidlům
soutěže, a dožadoval se proto na sekci vpuštění do tratě elity, neboť dle jeho slov se mu
červená seniorská zdála "příliš snadná". Druhé kolo závodu pak pro jistotu vypustil úplně, aniž
by považoval za vhodné oznámit to rozhodčím nebo řediteli soutěže. Ať si každý takové chování
přebere po svém, ale obyčejná lidská slušnost by neměla být závislá na tom, zda jsme
stoupenci UCI nebo BIU.

Náš klub měl zástupce v šesti kategoriích. Na stupně vítězů nakonec dosáhli Lukáš Janka
(benjamin, 1.místo), Matěj Popelka (minime, 3.místo) a Tomáš Vepřek (poussin, 3.místo).
Kompletní výsledky najdete zde, fotografie jsou v galerii.
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