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To, že tuto sobotu proběhl v Brně-Kníničkách první závod seriálu Mistrovství a přeboru České republiky v biketrialu, jistě
nikomu neuniklo. Známé jsou také výsledky tohoto závodu, jsme rádi, že dresy olomouckého klubu bylo vidět na
stupních vítězů hned několikrát: nejcenější je samozřejmě vítězství Matěje Popelky v juniorech. Karel Šnábl si domů
vezl zlato z beginerů C, Honza Šmiřák bronz z téže branže, Vendula Zapletalová bronz z dívčí kategorie. Nevděčná
čtvrtá místa zbyla na Lukáše Janku v minimech a Tomáše Valentu v poussinech - snad příště, rozhoduje každý bodík...

Pro pravidelné účastníky závodů nebylo letošní Brno žádným velkým překvapením. Areál místní střelnice sice nabízí
téměř všechno, co biketrial potřebuje - kameny, betony, dřevěné prvky i hrabačky v hlíně, ale za ty roky jsou tratě už
přeci jen poněkud oježděné (a tím nemyslím fyzické opotřebení některých překážek). Oproti loňskému ročníku byly
změny zejména na malých tratích opravdu jen minimální. Co se naopak naštěstí nezměnilo, je důkladné a přehledné
napáskování a našipkování tratí a pochvalu zaslouží i důraz na článek 5.1. NSŘ (schválně si najděte, co se v něm píše).
Reprízu si dalo dokonce i počasí.

O malé překvapení se postaral Dominik Puffer, který se po roční pauze vrátil k závodům a rovnou si odvezl zlatý pohár
v seniorech. Větším překvapením ale byl start Petera Lišky v kategorii hobby, který sice odevzdával díky technickým
problémům s kolem bodovací kartu s velkým zpožděním jako úplně poslední jezdec, ale na stupních vítězů stál na
prvním místě a ukázal, že od doby, kdy na konci devadesátých let jezdil mezinárodní elitu, toho zase až tak moc
nezapomněl. Mladší jezdci se zájmem sledovali jeho "retro-styl" (jak to nazvali), třeba se od něj v průběhu sezony i
něco přiučí.

Shodou okolností se jel sobotní brněnský závod téměř přesně třicet let od prvního, tehdy ještě cyklotrialového, závodu
v Československu, který se konal v rámci prvomájových oslav 1. května 1983 v Říčanech u Prahy (viz historické
okénko), takže "trocha toho retra" na připomenutí není na škodu. Současní jezdci ale už koukají kupředu, kde je čeká
hned tuto sobotu druhý nominační závod v Březové u Sokolova, poté Evropský pohár v Záriečí a hned po něm závod ve
Velké Bystřici.
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