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Report - blátivý Kyjov
Předpovědi počasí na víkend nebyly zrovna příznivé a tentokrát se bohužel
meteorologové nemýlili. Celý pátek lilo a sobotní ráno na tom nebylo o nic lépe.
Během závodu samotného sice pršelo už o něco méně, ale připravené tratě byly
naprosto promáčené. Úseky na trávě na střelnici se sice zdály, že by nějak šly,
zato hrabačky v rozbláceném svahu vypadaly děsivě a to jsme netušili, co nás
čeká vzadu v lesíku. Organizátoři naštěstí situaci vyhodnotili správně a těsně
před závodem některé sekce ještě narychlo upravili - hrabačky zkrátili, v lesíku
otočili směr jízdy dolů místo nahoru, ale i tak někde byly pětky spíše pravidlem
než výjimkou.
Stejně jako vloni byly postaveny malé sekce do obtížnosti benjamin a minimáci
byli "připojeni" k velkým sekcím. Chtělo by se napsat - díky tomu nebyly žádné
fronty, ale ony nebyly hlavně proto, že kategorie junior a senior měly po třech jezdcích, takže to bylo spíše na mariáš než
na závod (a v kategorii femine to nebylo ani na ten mariáš, ale jen na šachy) - celkem si přijelo zazávodit na mokru 67
jezdců.
V elitě s přehledem vyhrál Vašek Kolář, který v domácím prostředí skutečně těžko hledá rovnoceného soupeře, ale i on měl
tentokrát trestných bodů o něco více, než bývá obvyklé. Druhý skončil Tomáš Kalus ze Slovenska, třetí byl Vašek Gryc, pro
kterého to byla premiéra na stupních vítězů v kategorii elite. Až budou kluci někde vykládat, že měli pro elitní kategorii
trať, která vedla třicet metrů z mírného kopečka a po cestě byly dva pražce a jedna kláda na zemi a oni tam stejně byli
rádi, že v tom blátě dojeli s třemi trestnými body, těžko jim to bude věřit někdo, kdo to v sobotu v Kyjově neviděl.
Výhodu tentokrát měli jezdci z kategorií hobby a beginner, kteří startovali až po poledni, kdy se povětrnost přece jen
trochu umoudřila a alespoň překážky vpředu na střelnici trochu obeschly. Pro všechny vítěze byly nachystány velké
skleněné vázy, knedlíky a pro dětské kategorie jako obvykle tolik cen od sponzorského obchodu s hračkami, že jen ten
vánoční stromeček chyběl. Chybělo ale také trochu více vody na umytí kol, která po závodě očistu potřebovala opravdu
nutně - to je malá stížnost směrem k organizátorům. A možná ještě, že burčák by bylo lépe začít vydávat rozhodčím až po
závodě.
Kdo chtěl, zůstal ještě na retro závod "old stars" na muzeálních TC-50, ti ostatní při troše štěstí vyjeli se svým autem z
nezpevněné parkovací plochy na cestu domů - ti, co štěstí neměli, se museli spolehnout na ochotné ruce ostatních, kteří je
z louky vytlačili.
Fotogalerie je na Rajčeti, výsledky tam, kde byste je určitě hledali i bez nápovědy.
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