
Report - dlouhé Znojmo

První závody pořádal znojemský klub před čtyřmi lety na jaře, v tréninkové hale v Příměticích. Tenkrát jako volný závod, o
rok později na stejném místě už jako Přebor ČMF. V roce 2011 si už troufli na kompletní MČR + PČR + PČMF a zavedli nás
do Gránického údolí. Kombinace nových, neokoukaných terénů, teplého babího léta a dobře zvládnuté organizace vedla k
tomu, že akce byla vyhodnocena jako nejlepší závod sezony 2011. O rok později byl zdejší závod zařazen do Evropského
poháru. Letos opět "jenom" republikové závody, ale příští rok chystají ve Znojmě mistrovství Evropy. Máme se tedy na co
těšit - terény tu na to rozhodně jsou.

To, že tu lze postavit opravdu těžké sekce, bylo vidět i tuto sobotu. Náročná byla hlavně jejich délka, dojezdy byly mnohdy
v poslední vteřině a často pípaly stopky jeden, dva metry před cílem. V malých (i velkých) kategoriích chyběla ta třetina
lehkých sekcí, kde by si i ti slabší jezdci vyjeli ne pětku, ale dvojku nebo trojku - a ti ostatní by tu zkrátka měli téměř jistou
nulu. Přitom jen stačilo vynechat občas poslední kámen sekce nebo natáhnout cílovou pásku o pár metrů dřív. Důvěra
stavitelů sekcí ve schopnosti jezdců byla tentokrát příliš vysoká a hodně jich tak bohužel odjíždělo domů s plným počtem
trestných bodů, což na radosti nepřidá.

Kdo se chtěl dostat na stupně vítězů, si tak hrábl fyzicky opravdu na dno. V předchozích letech bývaly nejtěžší dva
kontrolní úseky vzadu v suchém korytě ve svahu, letos tam byly nataženy sekce čtyři. Jedna velká sekce přibyla hned u
Staré vodárny ve skalce, doplňovala ji tradiční umělá u elektrárny. Ostatní na jezdce čekaly ve svazích údolí, přičemž
některé seskoky náš klub vedly k myšlence oprášit po letech "oblíbené" sekce ve stěně velkobystřického lomu.

V elitě způsobil trochu rozruch start Davida Herky na malém dvacítkovém kole. "Velké kolo už mi nedávalo motivaci a ani
se mi nechtělo trénovat", vysvětloval. S tím netrénováním to ale asi nebude tak hrozné, protože nakonec obsadil třetí
místo. Druhý byl Martin Kakáč a na prvním - kdo by to byl řekl - Vašek Kolář. V juniorském triu se na prvním místě objevil
Ondra Šenk, Matěj Popelka své druhé místo komentoval slovy, že Ondra už dlouho nevyhrál, tak mu chtěl udělat radost.
Třetí Erik Jandásek. V seniorech s jistotou vyhrál Tomáš Zedek, druhý Richard Lochmann a třetí Jiří Hollmann, který po
delší době opět vytáhl kolo na závody.

Z olomouckého klubu do Znojma dorazilo 10 jezdců. Matěj Popelka, jak už bylo řečeno, stříbrný v juniorech. Minimista
Lukáš Janka i přes defekt na třetím místě, vyčerpaný a s odřenýma ušima na nuly. Tomáš Vepřek páté místo v
benjaminech, přitom od "bedny" jej dělila maličkost - udržet na sekcích koncentraci a nekončit pár metrů před cílem.
Tomáš Valenta pátý v poussinech, vzdávat sekce předem s tím, že jsou těžké, také není optimální vítězná strategie.
Vojta Vepřek o dvě místa za ním byl poslední poussin, který zajel alespoň jednu trojku, dalších pět jelo domů se samými
koulemi. Vojta vzorně dodržuje tatínkovy rady, že má dávat na zem vždy jen jednu nohu, takže když šlápne, drží tu
druhou ukázkově ve vzduchu a hrdě se dívá na tátu - to, že mezitím upadl na zem a leží na zádech s kolem na sobě, už
nevnímá. Vendula Zapletalová má jedinou soupeřku, jejíž jméno není Bětka, ale Nervozita. To naopak Karel Šnábl má
nepřítele jménem Zbrklost a proto skončil se samými pětkami poslední (třetí) v beginnerech C, naopak Honza Šmiřák
přes všechny průpovídky, které na trénincích i závodech má, dokázal vybojovat jedinou trojku - a ta jej vynesla na první
místo v céčkách. V beginnerech D výborně až na dvě pětky zajel na svém teprve druhém závodě Kuba Kroupa a umístil
se na třetím místě za Hříbky, Adam Kunčar se musel spokojit s bramborovou medailí.

Kladem závodu je zázemí na Staré vodárně. Občerstvení, toalety, doprovodný program, stany na schování se před deštěm,
který před koncem závodu na chvíli spustil - to všechno fungovalo znamenitě. Díky spolupráci znojemského klubu s
Domem dětí zpestřily den akce pro ty nejmladší (i když na šlapacích čtyřkolkách se s chutí vozili i teenageři), cimbálovka a
taneční vystoupení zkrátily čekání na vyhlášení výsledků. Co bylo milé, byl zájem kolemjdoucích o biketrial. Údolím kolem
úseků vede cyklostezka a diváci se dokonce ptali rozhodčích a doprovodů, jaká jsou pravidla a proč si jezdec támhle šlápl
a podobně.

22.9.2013, RJ

BIKETRIAL KLUB OLOMOUC http://biketrial-olomouc.cz/dokumenty/2013-09-21_report_znojmo.htm

1 z 1


