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Druhý závod sezóny proběhl v sobotu, 14.5.2011 ve Velké Bystřici. Omezený prostor trial parku v lokalitě "Skalka" -
Bukovany na jedné straně nedává organizátorům mnoho volnosti při výběru sekcí, na druhé straně je závod "na
jednom místě" a jezdci mohou sledovat výkony ostatních na vedlejších tratích. Letos bylo připraveno 8 velkých sekcí a 7
malých, jezdci seriálu Hi-tec jeli spolu s hobíky sekcí šest.

Začátek závodu byl stanoven na 10:00, kdy na tratě hromadně vystartovali jezdci kategorií
Elite, Junior, Minime a Femine. O hodinu později se přidali zbývající kategorie Přeboru ČR -
Senior, Benjamin a Poussin. Hi-tec cup startoval až ve 13 hodin. Tento pozdější start se
osvědčil již v loňském závodě- podařilo se tak minimalizovat nepřijemné fronty na sekcích a
závod měl dobrou dynamiku. Při startu beginnerů měly přeborové kategorie až na pár loudalů
dojeto a tak se na malých sekcích nemísilo osm kategorií najednou, ale jen čtyři. Ti, kdo už
měli po závodě, tak mohli v klidu sledovat tmavnoucí mraky na obloze a uzavírat sázky, zda
zmokneme, nebo ne. Ten, kdo vsadil na "nezmoknem", vyhrál - déšť spustil těsně po
vyhlášení vítězů posledních kategorií.

Závod byl nominačním pro letošní Mistrovství světa nejen pro české jezdce, ale i pro
slovenské a přijely proto silné týmy z klubů v Popradu a v Záriečí a slovenští jezdci těm
českým na tratích pořádně "zatopili". Celkem se závodu zúčastnilo 105 jezdců.

V kategorii Elite exceloval Vašek Kolář, kromě jednoho nezdařeného výskoku v prvním kole zajel zbytek závodu bez
jediné chyby. Jeho hlavní rival David Herka nasbíral dva bodíky v prvním kole a tři ve druhém, takže skončil také s pěti
trestnými a o vítězi rozhodl větší počet nul u Vaška Koláře. Dva pády a následné pětky v prvním kole odsunuly na třetí
místo slovenského Petera Muzigu, čtvrtý skončil Pavel Procházka, první pětici uzavřel Martin Kakáč.

Na červených tratích V Juniorech nekompromisně obsadili první příčky slovenští jezdci. Martin Behro zajel obě kola po
čtyřech trestných a s přehledem vyhrál, druhý skončil Tomáš Kalus s celkovými patnácti body. Z českých jezdců s nimi
dokázal udržet krok jedině Vojta Křiva (24 t.b.), který má letos (vloni, předloni…) výbornou formu, s velkým odstupem
za ním skončil Ondra Pešek (50 t.b.) a domácí Kuba Valenta (59 t.b.). V Seniorech se o první místa podělili Richard
Lochman (11 t.b.), Tomáš Zedek (13 t.b.) a Michal Kuběnka (20 t.b.). Na "malých" tratích Přeboru České republiky
proběhl tvrdý česko-slovenský souboj v kategorii Minime. Po prvním kole vedl se šesti body výrazný slovenský talent
Samuel Hlavatý, který, ačkoliv věkem stále benjamin, s přehledem dává modré tratě. Olomoucký Matěj Popelka, který
před dvěma lety vstoupil mezi minimy o rok postaršený úplně stejně jako Samo, měl sedm trestných a další slovenský
jezdec Michal Ivan také. Druhé kolo rozhodlo: Michal Ivan ho odjel za pouhé dva body, celkově 9 t.b. a první místo.
Matěj Popelka 3 t.b., celkem 10 bodů a druhé místo. Samuel Hlavatý zajel stejně jako v prvním kole, celkem tedy 12 t.b

a třetí místo.

V Benjaminech bystřické tratě dokonale sedly Michalovi Pavlíkovi z Nového
Veselí, který zejména druhé kolo odjel za fantastický jeden jediný bod a
zaslouženě obsadil první místo s celkovými šesti trestnými body. Druhé místo s
odstupem olomoucký Lukáš Janka (37 t.b), třetí Kryštof Málek z Hamrů (44
t.b.). Poussini letos žádná překvapení nepřinášejí, kluci jsou v kategorii jen tři a
v Bystřici se podělili následně: zlato Péťa Mokrý, stříbro Kryštof Hanzal, bronz
domácí Tomáš Vepřek. V dívčí kategorii Femine první místo Mája Křivová, druhé
Erika Hlavatá ze Slovenska a třetí Martina Očadlíková.

Novinkou bylo vyhlášení soutěže klubů, kdy body byly započítávány podle
stejného klíče jako v republikové soutěži - tedy 20 bodů za první místo, 17 za druhé atd. Samozřejmě, že výhodu měly
početnější kluby, ale berte to jako výzvu k rozšíření členské základny tohoto sportu - nejde jen o tu krabici bonbonů,
kterou hameráci vyhráli. Nejvíce bodů tedy získali zmíněné Hamry nad Sázavou, druhé místo pořádající Biketrial klub
Olomouc a třetí místo AMK Blansko.

Seriál pokračuje poslední květnovou sobotu v Hamrech nad Sázavou a hned poté odjíždí reprezentace na Mistrovství
Evropy do Švédska.

Závod byl pořádán s finanční podporou Města Velká Bystřice a Olomouckého kraje.
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