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Report - nové a veselé Nové Veselí
Po téměř tříměsíční prázdninové pauze pokračuje domácí Mistrovství a Přebor. Tento víkend
proběhl závod v Novém Veselí na Vysočině, v sobotu nás čeká Znojmo a na finále na
brněnském Výstavišti si budeme muset počkat opět dva měsíce - až do listopadu.
Jaké byly závody v Novém Veselí? Nabízí se slovní hříčka, že nové a veselé. Nová je lokalita. I
když veselský klub funguje už nějaký ten rok, pořadatelsky pro ně byla sobota premiérou.
Jejich bike park leží u rybníka v místě bývalé kačenárny a překvapil svou rozlehlostí. Umělé
sekce z klád, palet, cívek a betonových rour naopak mnoho překvapení nepřináší, taková
poctivě postavená klasika. Naštěstí tu je ale ještě přilehlý lesík se zarostlými hromadami hlíny,
na kterých byly nataženy další tři sekce (2 malé a 1 velká).
Příjemným obveselením byl doprovodný program. Během celého závodu bylo možné si půjčit
nafukovací kánoe a projet se po rybníce, případně si zalozit pod dohledem instruktorů na lanových překážkách v lesíku. Malí závodníci
startující v kategoriích Beginner tak měli čím zaplnit čas před odpoledním startem. Když k tomu připočtem stánek s občerstvením a velké
stany, které nabízely možnost schovat se před sluníčkem na chvíli do stínu, tak nezbývá než před organizátory smeknout. To, že akci pojali
opravdu poctivě a "ve velkém" dokreslují i malé detaily typu jednotných triček, které měli všichni pořadatelé na sobě, nebo angažmá
místního rezidenta expremiéra Zemana v ceremoniálu předávání pohárů vítězům.
Pojďme ale k samotnému závodu. Velkých tratí postavili veselští šest a jezdci je museli
absolvovat třikrát. Pro malé kategorie bylo připraveno osm sekcí na dvě kola, z toho šest bylo
umělých a dvě přírodní v lesíku. Pro zkušené jezdce nebyly (malé) sekce nějak zvlášť
náročné, o to víc bolela každá chyba. Na druhé straně v každém úseku bylo pár míst, která ty
méně zkušené dokázala pořádně potrápit - takže obtížnost vyvážená akorát. Startovalo se v
deset nula nula (MČR plus minime, femine), v jedenáct se přidali benjamini, poussini a senioři.
Osvědčený systém, kdy Hi-tec cup startuje až v jednu po obědě, spolu s osmi sekcemi
zamezil tvorbě nepříjemných front a všichni jezdci si tak mohli užít závod v tempu, které jim
vyhovuje. Jak už jsem zmiňoval, ti, co startovali později, mohli zaplnit čas před závodem
doprovodným programem (pokud se nechtěli dívat na starší jezdce). Náš klub zastupovalo
jedenáct závodníků.
V elitě všem utekl Vašek Kolář, který zajel za 24 bodů, s velkým odstupem za ním s 57 body David Herka a Martin Kakáč (63 tb).
Následoval Adam Procházka (74 tb) a Karel Brambora (80 tb), Pepa Táborský, pro kterého to byl první závod po pauze vynucené slepým
střevem, zajel jedinou "trojku" a 88 bodů mu zajistilo šesté místo. Pro zbylé tři jezdce byly elitní sekce nad jejich síly. Body ve výsledkové
listině tak trochu připomínají letošní španělské MS.
Juniorům kralovali slovenští hosté. Při absenci zraněného Vojty Křivy tak hladce obsadili první i druhé místo - Tomáš Kalus s 32 tb a
Martin Behro se 46 tb. Třetí skončil Vašek Gryc se zdá se že již srostlou klíční kostí a 61 tb. Pro našeho Kubu Valentu zbylo až páté
místo za Ondrou Peškem, body se mu dařilo upisovat jen na sekci číslo 4. V seniorech se o stupně vítězů podělili Richard Lochmann (21
tb), Tomáš Zedek (27 tb) a Petr Jeřicha (28 tb).
Na malých tratích se závodilo stejně urputně. V minimech si pro první místo dojel s jistotou slovenský Miro
Kolárik, který zejména třemi body ve druhém kole nedal soupeřům moc šanci. Celkem 17 tb. Za ním s 30
tb Robert Gebr z Horšovského Týna, který se letos stále zlepšuje a s každým dalším závodem plynule
postupuje ve výsledcích nahoru. Na třetím místě olomoucký Matěj Popelka (34 tb), kterému letos začal na
záda dýchat slovenský talent Samo Hlavatý (38 tb). Stabilní výkon má Filip Klouček (páté místo, 53 tb),
naopak rozkolísané výsledky tuto sezónu nabízí Ondra Šenk, kterému závod asi nevyšel zrovna podle
představ.
V benjaminech letos začíná být celkem jasno, Míša Pavlík má umělé překážky evidentně v oblibě a tak na
domácí trati s 20 tb obsadil první místo. Druhé místo Lukáš Janka (29 tb) - na to, aby Michala porazil, by
potřeboval trošku větší jistotu při nástupu na překážky a hlavně zrychlit - dvě pětky byly za nestihnutí
dvouminutového limitu. Třetího na bedně jim dělal Kryštof Málek (34 tb). Ostatní kluci jsou v kategorii
teprve prvním rokem a některé sekce byly nad jejich síly.
Nejmladší přeborová kategorie poussin má letos bohužel jen tři jezdce, takže je těžké výkony hodnotit. Ve
Veselí bral první místo Kryštof Hanzal, druhé Péťa Mokrý a třetí "zbylo" opět na Tomáše Vepřeka.
Velká překvapení nepřinesla ani holčičí kategorie femine, suverénkou je nejmenší závodnice Mája Křivová (16 tb, 1.), kterou by mohla
ohrozit jen slovenská Erika Hlavatá, té ale nevyšlo první kolo a tak skončila s 24 tb druhá. Za nimi Májina klubová kolegyně Kamila
Staníková (53 tb).
Početnou sestavu náš klub poslal do kategorie Beginner D, kde jsme měli pět jezdců. Bohužel na stupně vítězů nikdo z nich nedosáhl,
nejlépe zajel Honza Trefil - páté místo. Kluci se potřebují naučit víc soustředit na jízdu, nepřešlapávat na místě z nohy na nohu,
nesundávat zbytečně nohy z pedálů a tak dále a tak dále. Zapracujeme na tom :-)
Takže shrnuto, sečteno a podtrženo: první pořadatelský počin klubu z Nového Veselí vyšel na
výbornou a jediné, nad čím si můžeme povzdechnout je to, že laťka je zase posunutá o
kousek výše a musíme se příště při organizaci našich závodů hodně snažit, abychom ji
neshodili.
Poslední letošní závody venku proběhnou již tuto sobotu ve Znojmě. A i tam to vypadá, že se
máme na co těšit.
Kompletní výsledky najdete zde a kompletní fotogalerie bude brzy na Rajčeti.
19.9.2011, RJ

