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Report - MČR/PČR Kyjov
Na Jižní Moravě se vždycky všechno plánovalo ne podle kalendáře, ale
podle toho, co právě roste a dozrává. Stříhání sadů, sklizeň meruněk,
vinobraní... to je rytmus, který tu řídí čas a letošní závody připadly na
datum burčáku. Vloni si tu sice vybrali pořadatelskou pauzu, ale jinak je
termín začátku babího léta pro biketrial v Kyjově tradiční.
Závod samotný byl spíše odpočinkový a atmosféra připomínala velký piknik
- sluníčko, sekce naservírované pěkně přehledně na jednom místě, již
zmíněný burčák... Zajímavou změnou oproti zvyklostem byly modré tratě
spojené s červenou a žlutou - důvod byl podle informace pořadatelů zcela
pragmatický: při vytyčování malých kategorií se dostávali se zelenými
šipkami už na nejobtížnější překážky a modří by neměli co jet. Pro ostatní
pořadatele je to zajímavý námět - uvolní se tak místo na malých tratích, kde se "tluče" nejvíc kategorií a polehčit
červené tratě není problém. Celkem bylo v Kyjově pro jezdce nachystáno šest malých a šest velkých sekcí na dvě kola
a většina z nich byla poměrně snadných. Našly se mezi nimi ale i "špeky" - třeba sekci číslo 2, složenou převážně z
pneumatik, pokořilo jen pár jezdců. Čtyři umělé sekce byly v prostoru střelnice a přilehlých písčitých svazích, na zbylé
dvě se šlo procházkou mezi zahrádkami (výborná jablka!) do lesíka U polámaných. Tam na jezdce čekal poctivý old
school pod kaštany - hrabačky do kopečka nebyly ani tak těžké, jako namáhavé - stačilo je "jen" udýchat a
neuklouznout. Naštěstí nezapršelo - i když v jednu chvíli se zatáhlo černými mraky a vypadalo to, že začne - to by se
totiž tyto sekce změnily v peklo.
V elitě vyhrál Vašek Kolář (11 TB), následovaný Davidem Herkou (20 TB) tito jezdci byli jediní, kdo si poradili s výskokem na více než dvoumetrový
"totem" v již zmíněné sekci číslo 2 a zejména způsob, jakým nahoru
doslova vylétl Vašek, vzbudil zasloužený potlesk. Třetí v elitě skončil Pavel
Procházka.
Naši jezdci jeli dobře, ale přesto řada z nich nebyla se svými výsledky
spokojena. Matěj Popelka v juniorech v prvním kole nasbíral několik
pětek a do druhého nastupoval psychicky rozkolísaný. Druhé kolo už zajel
podle svých představ, ale nakonec z toho bylo "jenom" výborné druhé
místo. Juniory tak vyhrál Vašek Gryc, třetí do party Ondra Šenk. V minimech měl Lukáš Janka letos poprvé na dosah
medaili, bronz mu unikl o pouhé dva body a na knedlíky k večeři jsme si tak museli nechat zajít chuť. Vyhrál Robert
Gebr, druhý Marek Hlávka, třetí Filip Klouček. Tomáš Vepřek v poussinech zase dostal pětku tam, kde to nebylo vůbec
nutné, a v lehkém závodě se taková chyba nedá napravit. Kategorii tak vyhrál opět
Kryštof Hanzal (2 TB), Tomáš se 7 TB druhý, třetí Rosťa Málek. Naši další poussini Tomáš Valenta, Kája Šnábl a Honza Šmiřák konečně prolomili kletbu plného počtu
bodů, která je provázela poslední týdny, každý z ních zajel alespoň sem tam nějakou tu
trojku a obsadili šesté, sedmé a deváté místo. Vendula Zapletalová ztrácela na
stříbrnou Bětku Pečínkovou pouhé dva body, na originální "bronzový" vyřezávaný pohár
a ovocné knedlíky jí to naštěstí stačilo. (Mimochodem, feminy vyhrála Mája Křivová).
Jana Nádvorníková bude potřebovat na příštím závodě doprovod, který ji trochu
popožene, aby stíhala časy na sekcích. V beginnerech D Vojta Vepřek pátý a Adam
Kunčar sice až dvanáctý, ale dobrou náladu mu to nijak nekazilo.
Příští týden vinobraní pokračuje ve Znojmě, loňská premiéra byla překvapením a laťku
si tam nasadili hodně vysoko. Závod se současně pojede jako Evropský pohár a hlavně
- bude skoro celý v lese.
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