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O KLUBU
Sportovní oddíl biketrialu má
v Olomouci dlouholetou tradici.
Pod názvem "Cyklotrial klub" byl
založen v devadesátých letech, s
postupným rozvojem tohoto sportu
změnil svůj název na současný
Biketrial klub Olomouc. Klub je
místní organizací Ústředního
automotoklubu.
Zajišťujeme zázemí pro sportovní
činnost jezdců z olomouckého
regionu. Základní tréninkový areál
se nachází v lokalitě "Skalka" u
Velké Bystřice (bývalý lom poblíž
přehrady a kynologického cvičiště).
V jarním a podzimním období, kdy
rychlé stmívání nedovolí odpolední tréninky v Bystřici, trénujeme u Domu
dětí a mládeže v Olomouci na Třídě 17.listopadu, kde jsou k dispozici umělé
překážky (palety, cívky, pneumatiky) a hlavně elektrické osvětlení. V zimních
měsících pak příprava probíhá v pronajatém pavilonu na Výstavišti Flora.
Těžiště práce klubu je příprava jezdců na závody, ale otevřené dveře u nás
mají i jezdci, kteří se chtějí tomuto sportu věnovat jen rekreačně a pro
zábavu. Biketrial je organizovaný sport se soutěžními řády. Každoročně
probíhá Mistrovství a Přebor České republiky, což představuje 8-12 závodů v
různých lokalitách po celé republice. Olomoucký klub je pravidelným
pořadatelem jednoho ze závodů seriálu.
Jezdci Biketrial klubu Olomouc jsou díky svým výsledkům na domácích
závodech pravidelně nominováni do české reprezentace a nejednou dokázali
v mezinárodní konkurenci vybojovat cenné medaile.

Svým členům nabízí klub možnost využití tréninkových areálů, pomoc a radu
zkušených jezdců a trenérů a možnost zapůjčení vybavení pro začínající
jezdce. Na rovinu ale říkáme, že u dětí počítáme se spoluúčastí rodičů - jak při
tréninku, tak při cestách na závody.

CO JE TO BIKETRIAL?
Biketrial je individuální
sport, jehož podstatou je
překonání tratě
z přírodních či umělých
překážek na speciálním
kole. Je cyklistickou
obdobou motorkového
trialu (u nás dříve dobře
známého pod názvem
„šlapačky“). Pro vítězství
není rozhodující rychlost, ale schopnost zdolat trať s co nejmenším počtem
trestných bodů. Důležitá je rovnováha, technická zdatnost, ale i pružnost a
síla a v neposlední řadě také inteligence jezdce, jeho soustředěnost a
schopnost reagovat na okamžitou situaci. Biketrial tak harmonicky rozvíjí
fyzickou i psychickou stránku a ač se to na první pohled nezdá, rozhodně
nepatří mezi nebezpečné sporty.
Vznik sportu se datuje do konce sedmdesátých let 20.století, kdy se ze
Španělska rychle rozšířil do celého světa. Největší rozmach zažil v polovině
osmdesátých let, počet jezdců cyklotrialu, jak se tenkrát v Československu
sport označoval, řádově převyšoval současnou členskou základnu. S
nástupem nových sportů (freeride, bmx, downhill) sice biketrial ztratil část
svých příznivců, ale v dnešní době dochází k jeho renesanci a přicházejí noví
zájemci o tuto atraktivní technickou disciplínu. Městskou mládež přitahuje
zejména varianta tzv. street trialu, který využívá městských překážek (zídky,

schody, lavičky atd.), zatímco klasický biketrial se jezdí v přírodě (kameny,
kmeny…) a láká jezdce MTB. Základní technika je ale stejná a dobře
zpracovaná metodika tréninku v biketrialových oddílech dává talentovaným
jezdcům možnost rychle zdokonalovat své dovedosti.

KDY ZAČÍNAT?
Jako u každého sportu platí, že je lépe
začínat v mladším věku. Obtížnost
překážek v biketrialu vzrůstá
s věkovou kategorií jezdce, takže ti,
kdo začnou ve věku 6-10 let začínají
soutěžit na nejsnazších, bíle
značených tratích a během let pak
postupují plynule k obtížnějším
kategoriím. Jsou však i jezdci, kteří
začali s biketrialem až na prahu
dospívání a dnes dosahují světových
výsledků. Pokud tedy přemýšlíte, zda
je tento sport pro vás či vaše dítě
vhodný, přijďte se podívat na některý
z našich tréninků nebo zavolejte a my
vám poradíme, že máte přestat váhat
a že se k nám máte přidat!

ZÁKLADNÍ BODOVÁNÍ V BIKETRIALU:
Závod v biketrialu je složen z 5-10 kontrolních úseků (KÚ) neboli sekcí,
obvykle se jedou dvakrát za sebou. V každém KÚ jezdec obdrží nula až pět
trestných bodů (TB). Vítězem je ten, kdo má nejnižší součet TB.´Za co se TB
udělují?
-

Dotek nohou (chodidlem) země nebo překážky
Dotek oběma nohama současně

… 1 TB
… 5 TB

-

Dotek země nebo překážky rukou nebo jinou částí těla
Dotek země nebo překážky pedálem nebo lyžinou
Přejetí pásky vymezující KÚ
Dotek řídítky
Současný dotek řídítky a nohou
Nedodržení časového limitu 2 minuty na KÚ

… 5 TB
… 0 TB
… 5 TB
… 1 TB
… 5 TB
… 5 TB

SYSTÉM BIKETRIALOVÝCH SOUTĚŽÍ
V České republice je každoročně pořádáno Mistrovství a Přebor České
republiky. Mezi mistrovské kategorie patří Junior (16-18 let), Senior (18 a více
let) a kategorie Elite (nejlepších 20 jezdců). Přeborové kategorie, někdy též
nazývané mládežnické, jsou Poussin (5-9 let), Benjamin (10-12 let), Minime
(13-15 let) a dívčí kategorie Femine (bez rozdělení věku, mladší jsou
zvýhodněny handicapovými koeficienty).
Pro začínající jezdce je organizován
Pohár ČMF s kategoriemi Beginner
A, B, C, D. V těchto kategoriích
jedou jezdci o třídu snazší trať, než
by jim dle jejich věku příslušela
v Přeboru České republiky.
Na mezinárodní úrovni je podle
pravidel BIU pravidelně v letních
měsících pořádáno Mistrovství
světa, obvykle jako seriál čítající 24 závody v různých zemích Evropy
a Asie. Dále je zde Evropský pohár,
zpravidla tříkolová soutěž
probíhající celý rok, a jednokolové
Mistrovství Evropy.

ÚSPĚCHY OLOMOUCKÝCH JEZDCŮ
Nejúspěšnějším současným jezdcem olomouckého klubu je Matěj Popelka,
který v roce 2007 získal v japonském Seki-Itadori titul Mistra světa v kategorii
Poussin, v roce 2009 byl bronzový na MS v Číně, třikrát se stal Mistrem
Evropy (2007, 2008, 2009) v kategoriích Poussin a Benjamin, několikrát vyhrál
domácí Přebor. V současné době jezdí nejnáročnější mládežnickou kategorii
Minime, v níž na MS 2011 obsadil páté místo.
Zahanbit se nenechávají ani ostatní jezdci: Jakub Valenta v kategorii Minime
přivezl v roce 2009 z MS v Číně čtvrté místo, Lukáš Janka skončil na MS 2011
osmý v kategorii Benjamin, Vendula Zapletalová získala stříbrnou trofej
v Evropském poháru 2011,Marek Kotzot si vybojoval pro sezónu 2011 účast
v prestižní kategorii Elite... I v domácích soutěžích naši jezdci obsazují
medailová místa.

CÍLE KLUBU
Klub chce i nadále poskytnout
co nejlepší podmínky pro
přípravu reprezentačním
jezdcům, ale zároveň
nezapomínáme na nastupující
generaci. Právě na práci
s mládeží byl v olomouckém
biketrialu vždy kladen velký
důraz a klub patří mezi jednu
z tradičních líhní nových jezdců.
Budeme rádi, když tomu tak
zůstane i do budoucna.

PARTNERY BIKETRIAL KLUBU OLOMOUC JSOU:

Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
Město Velká Bystřice
Dům dětí a mládeže Olomouc
Firma STAVES
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