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Report - Nové Veselí
V sobotu 15. 6. se v Novém Veselí jelo finále Evropského poháru. Závod byl současně pátým závodem MČR / PČR a také
posledním nominačním před letošním mistrovstvím světa - tedy bylo toho na jedny natažené pásky docela dost a není divu, že
pásky tolik napětí mnohdy nevydržely a trhaly se téměř samy od sebe.
Na závod se sjelo 85 jezdců, z toho patnáct zahraničních účastníků - početně samozřejmě dominovali Slováci, své zástupce ale
v Evropském poháru měla i Anglie, Itálie, Andorra a Lotyšsko. Čekalo na ně horké letní počasí a převážně umělé sekce v
trialparku na břehu veselského rybníka. V tomto bylo tedy druhé kolo přesným opakem prvního závodu v Záriečí, kde bylo zima,
pršelo a polovina tratí byla v přírodě. Přesným opakem byla naštěstí i organizace, je potřeba dát zapravdu názoru, že úroveň
českých závodů je v porovnání se zbytkem Evropy nadstandardní. David Čep na časomíře přinesl opět další novinku - obrazovku
s živými mezivýsledky, takže bylo možné sledovat průběžné body jezdců hned po odevzdání a zpracování jejich bodovacích
karet. Pořádající klub z Nového Veselí nabídl účastníkům bohatý doprovodný program od půjčovny loděk přes lanové centrum až
po ukázky RC modelů - bylo toho tolik, že někdy zejména mladší jezdci namísto soustředění před sekcí koukali po letadýlkách a
zapomínali na to hlavní, tedy na závod samotný.
Ti, co byli na závodech ve Veselí vloni, nebyli sekcemi nijak překvapeni, žádné radikální změny se v trialparku neodehrály. Sekce
lehké, sekce těžké, sekce krátké, sekce dlouhé - opravdu pro každého něco. Letos se ale úseky jely za sucha, ovšem ani to
mnohým jezdcům nepomohlo a vítězila tu gravitace, jinde zase čas a výsledkem byla pětka na kartě. Nezvykle hodně pětek
padlo i za ony přetržené pásky.
Organizátoři ještě na poslední chvíli narychlo měnili čas startu beginnerů a hobíků ze třinácté na dvanáctou hodinu, ale že to
nebyl příliš šťastný krok ukázaly dlouhé fronty na sekcích a nervózní sledování hodinek ze strany doprovodů - čas 260 minut na
závod utíkal velmi rychle a obavy z penalizace vedly některé rodiče k tomu, že stáli ve frontě na sekci s kočárkem místo jezdce,
který byl s kolem teprve o sekci zpět. Nicméně nakonec časový limit nestihl pouze jediný z jezdců, symbolicky domácí Míša
Pavlík, a stálo jej to jeden trestný bod navíc.
Ve startovní listině elity vlivem různých spekulací chybělo pár známých jmen, nechyběl ale Vašek Kolář ani David Herka. Vašek
nasbíral v prvním kole tři pětky a David tak vedl se slušným náskokem šesti bodů, takže to vypadalo, že se dočkáme vzácného
přírodního úkazu, tedy Vaška jinde než na prvním místě! Po druhém kole se ale všechno vrátilo zase do normálu - tři pětky si
napsal prozměnu David a Vaškovi jeho 2 TB zajistily nevím ani kolikáté vítězství. Třetí na stupních vítězů byl Martin Kakáč.
Smolařem závodu se stal Yann Fernandez, který při seskoku zcela zrušil zadní kolo svého biku a obcházet sekce a nechat si
psát pětky nebylo určitě to, kvůli čemu vážil cestu až z Andorry.
V seniorech se objevila řada kluků, kteří za normálních okolností jezdí elitu - kvůli bodům do Evropského poháru dali tentokrát
přednost červeným tratím, které většinu z nich čekají i na závodech v zahraničí. Pavel Procházka sice na jedné straně přiznává,
že ve svém věku jezdí mnohem opatrněji než mladší jezdci ("protože já musím v pondělí ráno do práce, já nemůžu riskovat") a
také si stále stěžuje na koleno a jiné zdravotní problémy, na straně druhé to ale na jeho výkonech není letos vůbec poznat a s
přehledem ony mladé kluky, kteří "dokáží vypnout hlavu", poráží. Druhý Richard Lochmann, třetí další dočasný dezertér z elity,
Vašek Gryc.
Z olomouckého klubu přijelo celkem deset jezdců. Matěj Popelka v juniorech letos zatím všechny domácí závody vyhrál, jeho
soupeř (a kamarád) Ondra Šenk jej dokázal porazit pouze na závodě EP v Záriečí. Zde po prvním kole Matěj vedl o jediný bod,
ve druhém kole ale osm bodů upsal na rozdíl od Ondry, který si stejný počet naopak připsal a s velikým náskokem tak zvítězil v
pátém závodě MČR. Do Evropského poháru si tak odnesl 25 bodů, Ondra 20 a pro rovnost bodů rozhodovalo o celkové vítězi
letošního EP umístění v posledním společném závodě - tedy sobotní a vítězem se stal Matěj. Druhý tedy Ondra Šenk, třetí
Tadeáš Kříž.
Šanci na bednu v EP měl i Lukáš Janka v minimech. Ten před závodem při rozjížďkách utrhl pedál, pádu zabránil, ale psychiku
mu to rozkolísalo. Naštěstí se našlo dostatek ochotných mechaniků, takže než se na závody vůbec dostavil Lukášův nosič
batohu a stihl se rozkoukat, co se děje, byl již namontovaný pedál náhradní. Kromě píchlého kola se mu další technické
problémy vyhnuly. Nevyhnula se mu ale pětka za přetrženou pásku, druhá za kolo za páskou a třetí za pád z klády, takže do
druhého kola nastupoval s šestnácti TB a to byla - vzhledem k tomu, že opravdu všechny sekce šly projet za nula, jak ukazovali
Marek Hlávka se Samem Hlavatým - velká zátěž. Lukáš ale druhé kolo zajel za pěkných šest bodů a teprve, když se jej soupeři
začali intenzivně vyptávat, kolik měl ve druhém kole bodů, zjistil, že ani oni na tom po prvním kole nebyli o moc lépe a bylo z
toho nečekaně třetí místo v závodě - a v součtu pak druhé místo v Evropském poháru v kategorii minime.
Vendula Zapletalová má na závodech stále největší soupeřku ve své hlavě. Obě kola zajela po sedmi bodech, bohužel to
stačilo "jenom" na druhé místo jak v závodě, tak v Evropském poháru - to jenom je skutečně potřeba číst v uvozovkách.
Tomáš Vepřek v benjaminech má letos před sebou starší jezdce, kterým zatím nestačí, tak se přetahuje alespoň s Kryštofem
Hanzalem o místa za nimi - tentokrát byl lepší Kryštof a inspirací jim oběma mohla být jízda vítěze této kategorie, Adama
Morewooda z Anglie. Tomáš Valenta v poussinech již několikátý závod za sebou těžce doplácí na to, že rozhoduje každý bod i tentokrát jej dělil jen jediný bod od čtvrtého místa a druhý od třetího. Suverénem této kategorie je Rosťa Málek, jistý si je i
druhý Štěpán Šiller, ale další kluci jsou opravdu hodně vyrovnaní a o to víc mrzí každé zbytečné šlápnutí. Vojta Vepřek se
naopak raduje z každé sekce, kterou projede alespoň za trojku - ale u něj moc nepoznáte, kdy se raduje a kdy se směje jen
tak. Zbývající jezdce máme v beginnerech C, Víťa Zatloukal zvítězil před Karlem Šnáblem a Vilémem Zatloukalem, na
Honzu Šmiřáka pak zbyla bramborová medaile.
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