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Oba vítûze spojuje kromû triumfu i stej-
n˘ roãník narození, letos oslavili sedmé
narozeniny. Zatímco Koláfi závodil v jeho
vûku odpovídající kategorii promesa (5-8
let), Sehnal si po svém loÀském vítûzství
v promese troufnul jiÏ mezi o dva roky
star‰í jezdce v kategorii poussin (9-10 let).
A tohoto rozhodnutí nemusí litovat.
Talentovan˘ závodník dokázal porazit své
soupefie ve v‰ech pûti soutûÏích seriálu.
„Trénujeme tfiikrát aÏ ãtyfiikrát t˘dnû pfie-
dev‰ím v na‰em trialparku na Sportovním
ostrovû, bûhem sezony k tomu pfiib˘vá
prakticky kaÏdou sobotu závod”, popisuje
pfiípravu trenér a otec mladého ‰ampiona
Jifií Sehnal star‰í. „Letos jsme se úãastnili
i nûkolika zahraniãních závodÛ
v Rakousku a na Slovensku, to Jirku taky
posunulo hodnû dopfiedu, stejnû jako sou-
pefiení se star‰ími kluky.” 

Cyklotrialové hry mládeÏe umoÏÀují
jezdcÛm ve vûku do ‰estnácti let pfiipravo-
vat se na soutûÏe v trialu pod mezinárodní
cyklistickou federací UCI. „Pravidla jsou
zde pfiísnûj‰í neÏ v biketrialu a je zde mno-
hem vût‰í konkurence, zejména v dospû-
l˘ch kategoriích. Pokud se chceme vrátit
do svûtové ‰piãky, musí se na‰i jezdci

s UCI trialem seznamovat v co nejmlad-
‰ím vûku”, pfiibliÏuje v˘znam ãeského
mládeÏnického seriálu trenér Sehnal.
Z klubu ÚAMK Biketrial Blansko se letos
do Her zapojilo ‰estnáct dûtí. 

Blanensk˘ oddíl bûhem své dvacetileté
historie vychoval fiadu ‰piãkov˘ch jezdcÛ.
Úspûchy sbírali v minulosti zejména v bi-
ketrialu, disciplínû patfiící pod federaci
BIU. V této disciplínû jiÏ nûkolik let kra-
luje âeské republice i svûtu dal‰í z jezdcÛ
klubu, Václav Koláfi – jmenovec v úvodu
zmínûného mladiãkého ‰ampiona.
Pûtadvacetilet˘ Koláfi získal v biketrialu
celkem devût titulÛ mistra svûta, z toho
poslední tfii v nejvy‰‰í kategorii elite.
SoubûÏnû s biketrialem se Václav Koláfi
vûnuje jiÏ osm let i UCI trialu (cyklotria-
lu), kde jeho nejvût‰ím úspûchem zatím
zÛstává ãtvrté místo z mistrovství svûta
2013 v Jihoafrické republice. Letos vyhrál
doma v kategorii elite 20” âesk˘ pohár
i Mistrovství âR, na mezinárodních závo-
dech pravidelnû konãil v semifinále.
Celkové v˘sledky seriálu jsou na:
www.listyregionu.cz
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Blanen‰tí 
cyklotrialisté vyhráli

seriál mládeÏe
Hned tfii jezdci blanenského klubu dosáhli na stupnû vítûzÛ v celkovém

pofiadí leto‰ního seriálu Cyklotrialov˘ch her mládeÏe. V nejmlad‰í katego-
rii promesa zvítûzil Václav Koláfi, mezi star‰ími poussiny suverénnû kralo-
val Jifií Sehnal. Bronzovou pozici obsadil ve stejné kategorii Radim Îenat˘.

PÒJâUJEME 5 000 - 50 000 Kã

PoÏadujeme:
• chuÈ pracovat
• nad‰ení
• maturitu
• auto

Nabízíme:
• práci v prosperující 

a stabilní ãeské firmû
• zajímav˘ v˘dûlek

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
Tel.: 606 038 925

Mladé nadûje blanenského klubu (zleva) Jifií Sehnal, Radim Îenat˘, Václav Koláfi, Jan Sehnal.


