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Václav Koláfi a Jifií Sehnal ml.

v pÛli srpna celkem dva závodní dny. „Po
prvním kole to bylo opravdu hodnû 
vyrovnané s Raulem a ãínsk˘m jezdcem
Zhaem, ale druhé kolo jsem opravil, vy-
varoval se zbyteãn˘ch chyb, probral se
a nakonec vyhrál”, zhodnotil Václav 
první soutûÏní den, kdy se dostal do prÛ-
bûÏného vedení. Formu potvrdil i v ná-
sledujícím závodû a poãtvrté v fiadû tak
získal titul mistra svûta v kategorii elite.

O generaci mlad‰í Jifií Sehnal nastou-
pil v kategorii poussin a soutûÏ rovnûÏ
otevfiel velmi nadûjnû: s vyrovnan˘m
v˘sledkem obsadil v úvodu na lesních
sekcích druhé místo pfied favorizova-
n˘m ·panûlem Joanem Fusalbou.
Druh˘ závodní den, kdy se soutûÏ pfie-
sunula do nedalekého lomu, Jirkovi 
nevy‰el zaãátek závodu a druhá pÛlka
se tak zmûnila v boj o uhájení celkové
medailové pozice. Na‰tûstí úspû‰nû.
Sehnal si tak ze svého prvního mistrov-
ství veze domÛ bronzovou medaili.

Premiéru v reprezentaci si na za-
ãátku srpna proÏil i dal‰í z mlad˘ch
blanensk˘ch trialistÛ, desetilet˘
Radim Îenat˘. UCI Trials Svûtové
hry mládeÏe mají statut mládeÏnické-
ho mistrovství svûta v disciplínû cyk-
lotrial. âesk˘ reprezentaãní t˘m zde
zvítûzil v soutûÏi druÏstev a jeho 
ãlenové uspûli i v individuálních 
soutûÏích. Îenat˘ se pfiedstavil v nej-
mlad‰í kategorii poussin. V semifiná-
le pfiedvedl velmi ãistou a pfiesnou
jízdu a postoupil do finálové dvanáct-
ky. Zde uÏ byla nároãnost tratí o tfiídu
vy‰‰í, Radim se nakonec umístil na
deváté pfiíãce.

Po krátké pauze pokraãuje od záfií
domácí sezona. Na záfií jsou napláno-
vány hned tfii soutûÏe âeského pohá-
ru v cyklotrialu mládeÏe, mistrovství
republiky v cyklotrialu a také dal‰í
závod biketrialového seriálu.

Text a foto: Jifií Sehnal

Koláfi mûl pfied sebou obhajobu mi-
strovsk˘ch titulÛ z minul˘ch let. ·panûl-
sko je jeho oblíbenou destinací: zná je jak
ze závodÛ, tak ze spoleãn˘ch tréninkÛ se

zdej‰ím ‰piãkov˘m jezdcem Raulem
Guttierezem. Ten zároveÀ patfiil i mezi je-
ho nejvût‰í soupefie na tratích. V extrém-
nû horkém poãasí na v‰echny ãekaly

Tfii jezdci z Biketrialu Blansko na prázdniny vymûnili ‰edo -
oranÏové klubové dresy za reprezentaãní. Do ‰panûlského
Pujaltu se na 26. mistrovství svûta v biketrialu vydali Václav
Koláfi a Jifií Sehnal, na opaãnou stranu Evropy, do Dánska,
zamífiil Radim Îenat˘ na UCI Trials Svûtové hry mládeÏe. 
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