ZE SPORTU
TJ Dynamo Cyklotrial H.Týn
M ÈR Ostrava 1. -2. kvìtna
V kalendáøi závodù seriálu Mistrovství Èeské republiky 2010 se objevil hned na prvním místì
nový poøadatel. Ostravské sdružení pod názvem Metan Trials se ujalo takto prestižního podniku
a už první informace svìdèily o tom, že to bude velice zajímavý a kvalitní závod. Na výstavišti
,,Èerná louka“ v centru Ostravy byli k vidìní jak domácí reprezentanti, tak i jezdci z Polska
a Slovenska. Dynamo zde mìlo dva zástupce nejvyšší kategorii Elite. Závodilo se na umìlých
pøekážkách a kontrolní úseky byly nároèné jak na techniku, tak i na fyzickou kondici. Bohužel tìsnì
pøed startem závodu zaèalo pršet, takže pøekážky jako vraky aut, pneumatiky nebo klády byly
velice obtížné ke zdolání. V konkurenci nejlepších jezdcù Elite si nejlépe vedl Jaromír Kašpar, který
skonèil na 13. místì. Nutno podotknout, že kategorie tohoto seriálu Elite je spojená a startují v ní
dohromady jezdci jak na 20“, tak i 26“ kolech. Jaromír tedy v porovnání ostatních jezdcù skonèil na
4.místì! V nedìli pokraèoval závod pøeboru a Hi-tec Cupu, kde Filip Klouèek v kategorii Benjamin
porazil svého nejvìtšího soupeøe na mezinárodní úrovni, a to Hlavatého ze Slovenska. Filip se stal
vítìzem této kategorie. Jan Vlasák nestaèil pouze na budìjovického Gebra a obsadil druhou
pøíèku. Pavel Klouèek s pøehledem vyhrál kategorii Hobby.

M ÈR Brno 8. kvìtna
Brnìnský poøadatel opìt pøipravil velice pìkný závod, který byl kombinací jak pøírodních, tak
i umìlých pøekážek. Závod byl nominaèní na mistrovství svìta pro jezdce z ÈR a SR. Dynamo
pøijelo ve velice poèetné skupinì a výsledky byly více než dobré na nominaèní závod. V kaegorii
Elite Tomáš Kaufman obsadil 13. místo, ale mezi 26“ koly byl na 3.místì. V kategorii, kde startuje
TOP 20 jezdcù ÈR, startovalo i 5 slovenských a 5 polských reprezentantù. V kategorii Senior
vyhrál závodník Dynama David Šmíd. V kategorii Hobbyy nenašel pøemožitele Pavel Klouèek
a dalším skvìlým výsledkem bylo støíbro mladého Filipa Klouèka.

M ÈR Protivín 15. kvìtna
V areálu pivovaru Platan se konal 3. Podnik M ÈR v Biketrialu. Závodilo se na umìlých
pøekážkách a závod byl opravdu nároèný. Závodilo se na 6 kontrolních úsecích a ve tøech kolech.
Úseky velice obtížné a seskoky pøes 2m . Kašpar v Elitì skonèil na 12.místì a mezi 26“ koly na
5.místì. V Seniorech se na bednu proskákal David Šmíd a bral bronz. Filip Klouèek nestaèil pouze
na Slováka Hlavatého. Závod byl pouze pro republikové kategorie. Nyní závodníky Dynama èeká
Evropský Pohár v Polsku a hned za týden se zúèastní Èeského poháru v Olomouci, který bude
velice dobrou nápovìdou na domácí podnik 4. a 5. záøí v H.Týnì. V kat. ELITE 20“ bude startovat
Petr Šos a v ELITE 26“ Tomáš Kaufman a Jaromír Kašpar. Tyto závody jsou pod hlavièkou
Mezinárodní cyklistické Unie ( UCI ) a slibují tedy vysokou úroveò kvalitu závodu. Firma
REHA-ARNIKA s.r.o. se stala hlavním sponzorem závodníkù Dynama pro tyto závody. Naši jezdci
mají zajištìný start jak na prvním Evropském Poháru v Polsku, tak i druhém v Maïarsku
u pøíležitosti Balaton bike festu.
Petr Šos

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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