ZE SPORTU
CYKLOTRIAL HORŠOVSKÝ TÝN
ÈESKÝ POHÁR V CYKLOTRIALU
Krásný den, èeská i slovenská špièka,
obèerstvení, umìlé pøekážky. Tak nejen to bylo
k vidìní v H.Týnì. Na oficiálním závodu
poøádaným pod hlavièkou Èeského svazu
cyklistiky. Krásný a jezdivý styl UCI
( Mezinárodní cyklistická federace), který se
vrací do našich konèin pøilákal 17.dubna,
nespoèet divákù, kteøí si jízdu a skoky na
kolech více než užívali. Startovka byla opravdu
našlapaná a do finále postupovali pouze 4øi
nejlepší v každé kategorii. Poèasí se vydaøilo
a tak diváci, kteøí hojnì využívali venkovní
stánek s obèerstvením, mohli sledovat i úsek
venku. Na závod dorazila i výprava ze
Slovenska. V 10:00 odstartoval závod
kvalifikace, kde suverénním výkonem
a krásným stylem postoupili David Herka
a Dominik Puffer. Jednou malou zmìnou byl
i start, Vlastislava Èiháèka v kategorii 20“ kol.
Vlasta s pøehledem ukázal, že je obojetník a do
finále také postoupil. Dynamo zde mìlo pouze
jednoho zástupce a to Davida Šmída. Petr Šos
ze zdravotních dùvodù do závodu nastoupit
nemohl. Ale v kategorii 26“ kol to bylo opravdu
tìsné. Nejlépe si v kvalifikaci vedl domácí
borec Tomáš Kaufman, který zajel za 5 bodù.
Na záda mu dýchal Michal Budský s 6 a Marek
Petrásek se 7 body. V 11:45 byla kvalifikace
ukonèena. Pøesnì ve 12h byla uctìna památka
zesnulých Polákù z letecké tragédie minutou
ticha. Ve 12:30 odstartovalo finále, kde si
nejlépe vedl ve 20“ kách David Herka. Jediné
želízko v ohni v kategorii 20“ kol byl tedy
domácí Šmíd. Davidovi první sekce nesedla,
ale druhou projel velice dobøe. Nakonec
Davidovi patøilo 5.místo. V 26kách po prvním
úseku první pøíèku sdílel Kaufman a Petrásek.
Oba tuto sekci zdolali shodnì za 3 trestné body.
Je vidìt, že Tomášovi postup do kategorie Elite
svìdèí a na každém závodì je vidìt progresivní
zlepšení. Po druhém úseku se dostal do èela
Michal Budský a muselo se rozhodnout na
venkonvím úseku mezi Kaufmanem
a Petráskem. Tomáš zajel lépe a po právu mu
patøilo druhé místo. Dalším zástupcem ve finále
byl i Jaromír Kašpar, který skonèil na
5.místì.V odpoledních hodinách byla upravena
tra• pro kategorii Benjamin a Hobby.
V hobýkách s pøehledem vyhrál Pavel Klouèek.
Za zmínku stojí urèitì výkon mladého Tadeáše
Køíže, který skonèil støíbrný. V kategorii
Benjamin vyhrál Samuel Hlavatý pøed Filipem
Klouèkem a Janem Vlasákem. Honza dokázal
porazit Budìjovického Gebra, který vyhrál pøed
týdnem závod ve Znojmì. Na Honzovi je taká
vidìt, že zimní pøíprava mu prospìla a je
schopen konkurovat zkušenìjším jezdcùm,
jako je Filip Klouèek nebo Samuel Hlavatý.
Reakce na závod :
Od divákù jsme se dozvìdìli, že se jim akce
velice líbila. Ceny pøedával sponzor závodu
Marek Tryner z firmy Trialshop.cz. Dále se
podaøilo nabrat nové èleny a první slova od
klukù byla:,, Ty jo hustej sport, jak se skáèe jen
po kolech, je to takové èisté a úhledné“.

mírou podíleli na uspoøádání a prùbìhu celého
závodu. Úroveò a i výkony jezdcù byly na
vysoké úrovni a jako poøadatel to hodnotím
kladnì. Takové akce mají budoucnost.
Dále dìkujeme firmám, které podpoøili závod :
Lion Graphic,Arcom, Reha-Arnika s.r.o.,
Plastik, Trialshop.cz, Nábytek Taubenhansl
s.r.o., For Freestyle, Abrus, Cykloservis Fictum
a Silnice H.Týn.
Výsledky
ELITE 20"
1.David Herka ( Hodonín )
2.Dominik Puffer ( Èeské Budìjovice )
3.Vlastislav Èiháèek ( Praha )
ELITE 26"
1.Michal Budský ( Praha )
2.Tomáš Kaufman ( H.Týn )
3.Marek Petrásek Praha
Benjamin
1.Samuel Hlavatý ( Zarieèie - Slovensko)
2.Filip Klouèek ( H.Týn )
3.Jan Vlasák ( H.Týn )
Hobby
1.Pavel Klouèek ( H.Týn )
2.Tadeáš Køíž ( Hodonín )
3.Pavel Jirsa ( H.Týn )
Petr Šos

Podìkování
Chtìl bych podìkovat všem jezdcùm, že na
a závod pøijeli a klukùm z klubu, kteøí se
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Filip Klouèek
***

KVÌTEN 2010

ZNOJMO 2010
Trialisté z H.Týna s pozmìnìným názvem TJ
Dynamo Cyklotrial vyrazili na letošní první
pøeborové závody v mládežnických kategoriích
do Znojma. Zároveò se konal i volný halový
závod ve kterém i jezdci z H.Týna mìli své
zástupce. Jezdci po zimní pøípravì mìli
opravdu natrénováno, projevilo se to už na
únorovém INDOOR CUPU v H.Týnì, kde
Dynamo ovládlo stupnì vítìzù hned v nìkolika
kategoriích. Znojemský poøadatel v místní hale
dokázal postavit 6 velice obtížných úsekù pro
každou kategorii a to celé z umìlých pøekážek.
Nejvíce se oèekávalo od mládeže Dynama
Klouèka a Vlasáka. A jak to vlastnì dopadlo?
Filip Klouèek suveréním výkonem zvítìzil, své
soupeøe porazil doslova o tøídu. Letos by mìl
Filip startovat, jak na závodech evropský
pohárù, tak po nominaèních závodech by mìl
odcestovat na Mistrovství svìta a to teprve ve
12ti letech. Jan Vlasák po prvním kole sdílel
první pøíèku s Budìjovickým Gebrem. Ale Gebr
zajel druhé kolo podstatnì lépe a nakonec bral
zlato. Nutno podotknout, že Honza pøestoupil
letos do tìžší kategorie, kde jdou soupeøi i o 3
roky starší. Honzu to, ale nerozhodilo a do
kontrolních úsekù vletìl, jak kdyby je umìl i po
slepu a vyskákal si výborné druhé místo.
Dalším želízkem v ohni byl Ondøej Císler, který
pøestoupil do kategorie Hobby, kde závodí
,,matadoøi“ tohoto sportu. Zkušenost versus
mládí, tak asi takto vypadaly souboje mladých
jezdcù, kteøí si ještì netroufají na tìžší
Seniorské nebo Elitní tratì. S celkovým
poètem, a teï se držte dámy a pánové,
,,jednoho“ trestného bodu zvítìzil
v ,,Hobýkách“ další jezdec H.Týna Pavel
Klouèek. Druhý jezdec domácí Hlávka zajel za
18 trestných bodù. První pøeborové závody
dopadly výbornì. Závodníci startující letos
v kat. Elite a Senior vynachaly tento závod
v jehož rámci si mohli zazávodit ve volné
kategorii, kterou vyhrál loòský mistr svìta v kat.
Junior, David Herka pøed 5ti násobným mistrem
svìta v mládežnických kategoriích, Koláøem
z Blanska. Jezdci Dynama se zatím pøipravují
na nadcházející sezónu a domácí Èeský pohár,
který se koná již 17.dubna v areálu staré ZŠ.
Úèastpøislíbila èeská reprezentace ( UCI ) a ze
Slovenska knám taká dorazí reprezentace a to
Tomáš Kalus, Samuel Hlavatý a Erika Hlavatá.
Závod je opìt vypsán pro omezený poèet
závodníkù v každé kategorii. Takže opìt ve
škole bude závodit to nejlepší co trialový sport
má.
Závodníky Dynama letos èeká perná
sezóna. Mají zajištìný start na Evropském
poháru v Maïarsku a Polsku ( UCI ). Dále se
s Evropskou špièkou utkají v Bøezové
u Sokolova a Nìmeckém Scheibenbergu. Ale
nejvìtší dùraz bude kladen na nominaèní
závody na MS, které se letos koná ve
Španìlsku a Itálii. Snad se letos Trialistùm
podaøí sehnat finanèní prostøedky, jak na
závody Evropských pohárù, tak Mistrovství
svìta alespoò pro mládež. V loòském roce
nominaci splnil Jaromír Kašpar (Dynamo),
bohužel závod se konal v Èínì a finance se
sehnat nepodaøilo. Dalším bodem Dynama,
resp. cílem bude uspoøádání Mistrovství Èeské
republiky na námìstí v H.Týnì 4.záøí.
Petr Šos
***
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