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Report - teploty i body lehce nad nulou
Začátek října s sebou přinesl ochlazení, ráno byly dva stupně, cestou do Blanska čísla na venkovním teploměru klesla až k
nule. Za poslední dva roky jsme si navykli, že závody v terénu končí v teplém babím létě na jižní Moravě (viz třeba letošní
Kyjov), ale celá dlouhá léta předtím bývaly poslední závody až v polovině října - Jílové u Děčína, Březová... nebo třeba
Blansko před šesti lety, kdy tu dvacátého října na biketrialisty čekal první sníh. Tak zlé do tentokrát rozhodně nebylo :-)
Mrazivo však bylo, ale díky kombinaci sluníčka a silného větru do startu stihla roztát a oschnout námraza na umělých
překážkách u přehrady i na kamenech v lese. Postaveno bylo osm velkých sekcí a sedm malých, z toho dvě "umělky" a
zbytek příroda. Organizátoři tentokrát byli na jezdce hodní a všechny sekce byly průjezdné, i když to tak na první pohled
nevypadalo. Navíc všichni dostali bodovací kartu na obě kola zároveň, takže se nemuseli vracet z lesa dolů k časomíře ušetřilo se tak dobrých dvacet minut času na závod.
Modré sekce (minime a hobby) byly tentokrát připojeny k velkým tratím. Těchto čtrnáct jezdců navíc mohlo za to, že na
sekcích vznikaly fronty a na pátém KÚ, kde většina kluků končila první kolo a začínala druhé, byla fronta půlhodinová a
protože byla sekce na kopci a nikomu se nechtělo scházet dolů a pak šlapat zpět nahoru, většina tu strávila v družném
hovoru celou hodinu. Nelze se pak divit časům 4:30 v cíli.
Naopak velmi rychle absolvovali tratě jezdci na malých tratích. Fronty téměř nulové, sekce jezdivé, tak to "odsejpalo" a ti
nejrychlejší byli zpátky v cíli za hodinu a půl. Když jsme se vraceli z velkých sekcí, byly už malé úseky sbalené a uklizené...
O to více zůstalo dětem síly na následné volné ježdění na umělkách u přehrady, po závodě toho vždycky nejvíc natrénují.
Začal jsem tím, že ranní teploty byly lehce nad nulou - a lehce nad nulou se udržely i trestné body vítězů jednotlivých
kategorií. Každá chyba tentokrát stála umístění. V elitě všichni věřili při neúčasti Vaška Koláře ve vítězství Davida Herky, ale
to by nebyl David... Na prvním místě tak letos poprvé stál Martin Kakáč, David druhý a třetí Vojta Křiva, kterému pomohly
ušetřit body mimo jiné i kaskadérské kousky ve sjezdu na sekci číslo tři. V kategorii senior startovalo nezvykle mnoho
jezdců - celých devět (a zvítězil Richard Lochmann), naopak pouzí tři jezdci se opět sešli v juniorech, kde natěsno o jediný
bod porazil Matěj Popelka domácího Ondru Šenka. A o jeden bod naopak uteklo první místo Lukáši Jankovi, zaváháním
na sekci číslo jedna nevyužil výjimečné šance, kterou soupeřům poskytl Marek Hlávka přetržením pásky. Výborně zajel i
Tomáš Vepřek v benjaminech, který nechyboval a porazil tak tentokrát dokonce i Péťu Mokrého - na vítězného Marka
Pochtiola ale přeci jen nestačil.
Tříčlenná účast byla kromě juniorů i v beginnerech C a B. Kategorie femine byla tentokrát zrušena úplně, zatímco na
posledních dvou závodech byly holky dvě, do Blanska přijela Bětka Pečínková sama a v souladu s bodem 9.1.5 NSŘ byla
přiřazena k benjaminům, aby následně byla trochu překvapivě vyhlášena jako vítězka kategorie femine... Stesky nad
malou jezdeckou účastí jsou leitmotivem posledních sezon.
Olomoučtí jezdci si dovezli celkem sedm pohárů, kompletní výsledky jsou zde. Na oficiálních stránkách českého biketrialu
jsou k dispozici i průběžné výsledky seriálu před poslední soutěží, která bude 9.-10. listopadu na brněnském výstavišti.
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