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Druhý závod domácího seriálu se jel tento víkend v Březové. Jezdeckou účast poznamenala nepříznivá předpověď
počasí a také fakt, že mezi biketrialisty početně převažují Moraváci, pro které je Březová malinko "z ruky". Těch 65
jezdců, kteří se zúčastnili, však rozhodně nemuselo dlouhé cesty litovat - čekal na ně výborně připravený závod a
nakonec i ten déšť k biketrialu patří.

Organizátoři byli na jezdce "hodní" a postavili sekce tak, že si všichni zajezdili, dokonce i v odpolední části závodu, kdy
tratě důkladně namočil a zkomplikoval déšť. U těch nejlepších to ale současně znamenalo, že rozhodovala každá chyba.
Tři sekce byly postaveny ve spodní části areálu "Na výsluní" (letos byl název spíše provokativní ironií), ke zbývajícím se
muselo vyšlapat na kopec nad vodárnu. Březová pořádá závody od roku 1986, některé kameny tak jezdci důvěrně znají
z minulých ročníků - to ale nemusí vždy zaručovat, že je překonají. Osvěžením bylo letos zařazení potůčku do malých
tratí, ale jak už jsem zmínil výše, odpoledne se zařadily potůčky samy do všech sekcí.

Trochu překvapením byly výsledky kategorie Elite, kde se při neúčasti Vaška Koláře (který si zajel pro vítězství na UCI
Český pohár do Děčína) automaticky předpokládalo, že vyhraje David Herka. Přírodní trať ale více pasovala Pavlu
Procházkovi, který po prvním kole vedl s náskokem 4 bodů a i když si ve druhém kole výrazně pohoršil, tak to stačilo a
celkové pořadí v Elitě je: 1. Pavel Procházka, 2. David Herka, 3. Michal Kuběnka.

V Juniorech se bohužel sešli jen tři závodníci, mezi kterými s jistotou zvítězil Matěj Popelka, druhý skončil Ondra Šenk a
třetí místo zbylo na Tadeáše Kříže.

Z olomouckého klubu se do Březové vypravilo celkem 8 jezdců a kromě zlatého Matěje si domů přivezli dalších pět
pohárů - viz výsledky. Pohár by si zasloužil i náš šéftrenér, který absolvoval celý výlet s třemi jezdci na krku, což by se
sice dalo zvládnout, kdyby ale ti tři alespoň na chvíli zavřeli pusy. Doufali jsme, že alespoň na zpáteční cestě v autě
únavou usnou, ale marně. Snaha zbavit se co nejdříve upovídaného nákladu tak ustanovila nový rekord na trati Březová
- Olomouc.
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