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Report - MČR / PČR Hamry nad Sázavou
Další díl oblíbeného seriálu "Velmi těžké překážky" nepřinesl vůbec žádná překvapení. Vyhrál Vašek Kolář, sekce byly
dlouhé a celý závod byl perfektně připravený. To je všechno.
Hamerský klub letos má výročí, rok 2013 je jejich desátou sezonou. Jestliže jsme se zpočátku tázavě ptali, odkud že
jsou támhle ti noví jezdci, tak dnes ví každý biketrialista v republice, kde ty Hamry nad Sázavou jsou. Velmi brzy se zde
pustili i do pořádání závodů, nejprve sice jen opatrně "malý závod" pouze pro beginnerské kategorie, ale vzápětí už se
tu jelo kompletní MČR a od té doby jsou kalendářovou stálicí. Zapomenout samozřejmě nelze ani na období žlutého
moru, to už je naštěstí zažehnáno díky novému, mimochodem velmi zdařilému, "firemnímu designu" v černožlutých
barvách. A to nemluvím o letním kempu - zkrátka je to asi slušnej oddíl.
Na každých dalších závodech je vidět spousta práce, kterou průběžně věnují hamerští svému trialparku. Mnozí se ptají,
zda je pravda, že zde pracují stovky (i dětských!) rukou a na kopání si najímají dokonce ukrajince. Rádio Jerevan
odpovídá: těch rukou tu nepracují stovky, ale tisíce a kopáči nejsou z Ukrajiny, ale z Běloruska.
Patnáct sekcí, které byly připraveny na sobotu 8.6., bylo vyznačeno převážně v hromadách kamenů, ale nechyběly ani
klády, pražce, cívky a betony. Trialpark je přímo u cyklostezky a hezké počasí vytáhlo lidi na projížďku, takže zase
jednou bylo na závodech více diváků než jezdců, kterých do Hamrů dojelo 76. Nejpočetnější kategorií na startu byla
kategorie Elite, což je dost alarmující - pokud je nejvíc jezdců ve výběru těch nejlepších, z čeho budeme vybírat za pět
let? A že není moc z čeho vybírat už letos, ukazují v ostatních kategoriích i některá jména v širší nominaci do
reprezentace.
Jak již bylo zmíněno, elitní kategorii vyhrál Vašek Kolář s jedinou pětkou za celý závod (za co ji dostal se podívejte na
videu od Lukáše Buriánka), druhý David Herka a třetí Martin Kakáč. Protože Vašek potřeboval odjet na exhibici,
nastoupili kluci vyjímečně na stupně vítězů (bohužel trochu ztracené mezi sponzorem prodávanými automobily) před
vyhlášením celého závodu.
Z našeho klubu dojelo na závody deset jezdců(-kyň). Matěj Popelka si letos v juniorech vede zcela suverénně a ani
tentokrát to nebylo jinak. S 24 TB nechal druhého Ondru Šenka (45 TB) i třetího Tadeáše Kříže (75 TB) daleko za
sebou. V minimech se vrátil po zdravotní pauze z minulého týdne do hry Marek Hlávka, který s jistotou vyhrál, naopak
závod jen odchodil a nechal si napsat Filip Klouček, který si na tréninku vyřadil z funkce rameno - a nedělal tak
problémy v cestě na stupně vítězů rovněž domácímu Martinu Štěpánkovi na druhé příčce a Lukáši Jankovi na třetí.
Tomáš Vepřek v benjaminech na to, že je tam prvním rokem, předvádí moc pěkné výkony, akorát že to stačilo zase
"jen" na čtvrté místo za klukama, kteří zelené tratě jezdí už druhý nebo třetí rok - že je ale porazit dokáže ukázal v
Březové, tak snad to zase vyjde. Tomáš Valenta se tentokrát také musel spokojit se čtvrtým místem a hranice
70/2=35 TB, o kterou bojují s Karlem a Honzou, byla daleko mimo dosah, takže se trochu mračil. Naopak vůbec se
nemračil Vojta Vepřek, kterému vůbec nevadily ani body, ani poslední, desátá, příčka a přesto zářil jako sluníčko.
Nemračila se ani Vendula Zapletalová, která zajela čtyři nuly, tři jedničky a jen tři pětky a i když ji handicapový
koeficient posunul až na třetí místo ve feminách za Bětku Pečínkovou (vyhrála Kamila Staníková), byla spokojená.
Poslední zástupce jsme nasadili do beginnerů C. Prvenství zde sice všem uzmul Dalibor Šulc z početné výpravy
říčanských trialistů, kterým velká voda zaplavila závodiště a tak vzali zavděk "trialsínem", ale druhé místo získal Víťa
Zatloukal, který zúročil hodiny a hodiny, které stráví na kole kolem domu, a třetí Karel Šnábl. Honzu Šmiřáka dva
trestné body navíc posunuly na čtvrté místo a Vilém Zatloukal se musel spokojit se šestým.
Závod celkově, nejen sekce, ale i "to kolem", byl pečlivě do detailu připravený, je vidět, že když se práce rozdělí mezi
více lidí, dá se zvládnout nejen zodpovědně, ale zůstane čas i na vtip. Tak přejme místní Strojní a traktorové stanici, ať
jim vydrží.
Na závěr ještě soukromé poděkování. Když Lukáš během prvního kola po dvou zbytečných pětkách upadl do hluboké
krize, dostala jej z ní paní rozhodčí Marta Kolocová pomocí speciálního povzbuzovacího prostředku. Tímto jí děkuji a
všem ostatním doporučuji - budete-li bojovat na závodě s krizí, běžte si spravit náladu na její sekci.
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