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Report - Zimní závod Olomouc
V sobotu proběhl v Olomouci první letošní biketrialový závod v České republice. Na tento již druhý ročník zimních
halových závodů přijelo 45 jezdců z Moravy a ze Slovenska. Dějištěm byla opět tereziánská pevnůstka u Bystrovan,
respektive betonová hala, kterou Československá lidová armáda v sedmdesátých letech 20. století tuto historickou
památku zkrášlila. Za to, že tu můžeme trénovat a že se tu mohly závody konat, děkujeme firmě Smětal, s.r.o.
Dopolední část závodu pro mladší kategorie odstartovala v deset hodin. Čtyři kontrolní úseky jsou maximum, co se do
naší tréninkové haly vejde, takže se bohužel na sekcích tvořily fronty. No, alespoň jste měli během čekání čas si
popovídat. Obtížnost sekcí byla volena úměrně tomu, že je "mezisezonní pauza", snad jen v poussinech jsme mohli
trochu ubrat - tam byly trestné body poměrně vysoké. Omezené místo a množství materiálu pro stavbu překážek nás
nutily zařadit hodně prvků zaměřených na rovnováhu (kladiny, hranky...) na úkor "ježďavých" míst.
V nejmenších, růžových tratích nastoupili jen tři jezdci, vítězkou se stala Denisa Pecháčková. Plno bylo v poussinech,
mezi tuctem startujících zvítězil domácí Kája Šnábl, následovaný Štěpánem Šillerem a Víťou Zatloukalem. V
benjaminech také dvanáct startujících, první Mára Pochtiol s pouhými třemi body, druhý Tom Vepřek, třetí Adam Kosík.
V minimech suverénně kraloval Samo Hlavatý, který si za celý závod šlápl jen jedinkrát (protože mu zapadlo kolo do
mezery v paletách a nemohl je vytáhnout) a některé sekce jezdil v limitu tam i zpět. Druhý Marek Hlávka, třetí Lukáš
Janka. Drobné ceny byly na vyhlášení připraveny pro všechny zůčastněné jako malá náplast pro ty, kdo odjeli závod se
samými pětkami.
Po úpravách tratí vyrazilo do závodu krátce před třetí hodinou patnáct jezdců v kategoriích Volná Červená a Volná
Modrá. V modré zvítězil Martin Štěpánek, kterému dopolední závod zjevně nestačil, druhý Miloš Gryc, třetí Erik
Jandásek. V červené se samými nulami proskákal sekce David Herka a zaslouženě vyhrál, o dva body za ním Vojta
Křiva. Trojici na bedně doplnil domácí Matěj Popelka s 11 TB.
Jsme rádi, že jste využili možnosti přijet si zajezdit a zkrátit dlouhou zimní biketrialovou pauzu - další závody jsou až za
celé dva měsíce. Rádi jsme vás viděli, takticky jsme před sezonou okoukli konkurenci a přinutili jsme se přestavět našim
jezdcům již trochu nudné překážky v hale - to jsou hlavní zisky, které (když nepočítám těch 625,- korun, které jsme na
závodě vydělali) jako organizátoři máme. A děkujeme Hamrům za poskytnutí dvou balíků pribiňáckých pásek.
Výsledky najdete ke stažení v příslušné sekci (pokud se vám špatně zobrazují, použijte "Uložit cíl... / Otevřít", je to
standardní pdf soubor), fotogalerie bude brzy na klubovém Rajčeti.
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