
4 Sport / i*

roãník V        ãíslo 8       fiíjen 2016 www.listyregionu.cz

Nejmlad‰í jezdci kategorie poussin. 

Pofiadatelé pfiipravili sedm rÛznorod˘ch
tratí, které kaÏd˘ z cyklotrialistÛ absolvo-
val dvakrát. Novinkou byl postupn˘ start
vûkov˘ch kategorií. „Letos jsme nav‰tívili
nûkolik zahraniãních soutûÏí a dovezli
jsme si plno inspirace pro pofiadatele. Tím,
Ïe je na tratích vÏdy jen jedna kategorie, se
vyhneme frontám pfied sekcí a závod má
mnohem vût‰í tempo”, vysvûtluje dÛvod
fieditel závodu Jifií Sehnal. „Dûti to pak víc
baví”, dodává je‰tû.

V kategorii poussin zvítûzil teprve se-
dmilet˘ blanensk˘ jezdec Jifií Sehnal
mlad‰í. Vyhrál i pfiesto, Ïe tato kategorie je
urãena pro jezdce ve vûku 9 aÏ 10 let.
„Jirka patfií mezi v˘razné talenty, a pokud
u cyklotrialu vydrÏí, urãitû má ‰anci uspût
i v mezinárodním mûfiítku. Zatím si ale
musí poãkat, protoÏe dolní vûková hranice
je ve svûtû 9 let a na rozdíl od domácích
závodÛ v˘jimky nejsou povoleny”, chválí
mladého závodníka Radek Janka, jeden
z hlavních organizátorÛ domácího seriálu.

Kromû dûtsk˘ch kategorií se konal

Klub Biketrial Blansko má v souãas-
nosti více neÏ 25 jezdcÛ pfiedev‰ím
v dûtsk˘ch kategoriích. Pod vedením
trenérÛ a rodiãÛ trénují tfiikrát t˘dnû, vû-
nují se cyklotrialu i biketrialu.

Blanenská soutûÏ byla souãástí seriá-
lu soutûÏí Cyklotrialové hry mládeÏe
pro jezdce do ‰estnácti let. Ten je pofiá-
dán pod âesk˘m svazem cyklistiky
podle pravidel vycházejících z UCI.
Nejúspû‰nûj‰í jezdci jsou nominováni
na mládeÏnické mistrovství svûta (UCI
Trials World Youth Games). Letos se
v konkurenci více neÏ 160 závodníkÛ
z osmnácti zemí svûta podafiilo ‰esti
ãesk˘m reprezentantÛm postoupit ve
sv˘ch kategoriích do finále, dvû závod-
nice pak dosáhly aÏ na stupnû vítûzÛ:
AlÏbûta Peãínková zvítûzila v kategorii
girls (12-15 let), Eli‰ka Hfiíbková skon-
ãila na druhém místû v kategorii youth
girls (9-11 let).
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První fiíjnovou sobotu patfiil blanensk˘ Sportovní ostrov Ludvíka DaÀka mládeÏi na trialov˘ch kolech. Klub Biketrial Blansko ve
svém  zrekonstruovaném areálu hostil dal‰í díl leto‰ních Cyklotrialov˘ch her mládeÏe. MoÏnosti vyzkou‰et zdej‰í pfiekáÏky vyuÏil
rekordní poãet osmdesáti pûti závodníkÛ nejen z âeské republiky, ale také ze Slovenska a Polska. Ani silná konkurence domácí
jezdce nezaskoãila a ãtyfii z nich odcházeli ze závodÛ s medailí.

voln˘ závod pro dospûlé jezdce, do 
kterého se zapojily dvû desítky soutûÏí-
cích. V kategorii elite zvítûzil nejúspû‰-
nûj‰í blanensk˘ jezdec Václav Koláfi.
„Závodní sezona byla letos velmi 

nároãná a rád bych si koneãnû odpoãi-
nul. Dne‰ní soutûÏ jsem si ale nemohl
nechat ujít”, komentoval spokojenû so-
botní akci Koláfi pfii pohledu na zástupy
pfiítomn˘ch.

Cyklotrialisté v Blansku trhali úãastnické rekordy
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Gymnázium Boskovice
Informace o studiu: Ve ‰kolním roce 2017/2018 otevíráme dva obory: pro Ïáky 
po ukonãení deváté tfiídy ãtyfilet˘ obor GYMNÁZIUM a pro Ïáky po ukonãení
páté tfiídy osmilet˘ obor GYMNÁZIUM.

Do primy osmiletého gymnázia pfiijímáme 30 ÏákÛ 
a do prvního roãníku ãtyfiletého gymnázia 60 ÏákÛ.

Den otevfien˘ch dvefií 11. 11. 2016 od 8.00 do 16.00
Zveme Vás srdeãnû k náv‰tûvû ‰koly, rádi Vám poskytneme podrobnûj‰í informace. 

Gymnázium Boskovice,
pfiíspûvková organizace
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