
16 Sport / i*

roãník VII        ãíslo 7       záfií 2018 www.listyregionu.cz

Dal‰í ãíslo vyjde 8. fiíjna 2018, uzávûrka je 27. záfií 2018.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice, Letovice a Adamov. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník VII. Vychází v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích a Adamovû zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost
ãlánkÛ a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 
âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a fotografie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

Na zaãátku srpna se bûhem nûkolika parn˘ch dní odehrálo na ostrovû Sardinie Mistrovství svûta v Biketrialu. Z na‰e-
ho celku Trial Bike Moravsk˘ kras do Itálie odcestovali s nemal˘mi ambicemi i Jirka Sehnal, kter˘ se stal mistrem svû-
ta, a Va‰ík Koláfi, jenÏ obsadil stfiíbrnou pozici hned za ním.

Zleva Va‰ík Koláfi a Jirka Sehnal

·ampionát se skládá z dvojice závodÛ
rozdûlen˘ch do dvou dní, kdy jezdci ab-
solvují na kompletnû pfiírodních tratích
vÏdy celkem 7 sekcí. Na kaÏdé z nich 
potom musí na svém kole pfiekonávat ná-
roãné pfiekáÏky, jako tfieba prudké svahy
a velké kameny. Závodníci nesmûjí z ko-
la spadnout nebo se dotknout zemû, za
coÏ jsou udûlovány trestné body.

Jirkovi Sehnalovi se první den podafiilo
zajet naprosto bez chyby a díky tomu se
dostal do ãela pofiadí. Pro Va‰íka Koláfie
byl závod o nûco nároãnûj‰í a po nûkolika
men‰ích pochybeních se na jeho kontû nû-
kolik trestn˘ch bodÛ objevilo, i pfiesto se
ale drÏel na prÛbûÏném tfietím místû. 

Druh˘ den závodu se ukázal b˘t v˘-
raznû nároãnûj‰í. Jifiík ze zaãátku udûlal
men‰í chybu, coÏ na chvíli naru‰ilo jeho
koncentraci, nakonec se v‰ak dokázal
vybiãovat k perfektní jízdû a do konce
závodu Ïádné zaváhání nepfii‰lo. S vel-
k˘m pfiehledem se tak ocitl na celkovém
prvním místû.

Va‰ík udûlal chyb nûkolik a v prÛbû-
hu druhé fáze se tak ocitl pod velk˘m
tlakem. Odmítl sledovat jízdu ostatních
závodníkÛ a soustfiedil se pouze na se-
be, díky ãemuÏ se dokázal uklidnit
a pfiekáÏky zdolávat s mnohem vût‰í ji-
stotou neÏ zpoãátku.

V koneãném souãtu bodÛ na‰i kluci
nena‰li pfiemoÏitele a získali tak cenné
medaile. Tvrd˘ trénink, kter˘ probíhá
celoroãnû a témûfi kaÏdodennû, se vypla-
til a z Itálie se nám tedy do âeska vrátil
Mistr svûta Jifií Sehnal se zlatou medailí
a Va‰ík Koláfi se stfiíbrem. Celkové v˘-
sledky mistrovství svûta 2018 najdete na
www.biketrialinternational.com

Text a foto: Trial Bike Moravsk˘ kras z.s. 

Z MS v Biketrialu pfiivezli
na‰i kluci zlato a stfiíbro

Osadní v˘bor a Spolek pro obnovu tradic v Babolkách Vás srdeãnû zve na dal‰í,

18. roãník oslav Baboleck˘ch lip svobody 
29. 9. 2018 od 14.30 hod

Leto‰ním tématem je kouzelná zemû Babolek. Zveme tedy v‰echny ãernoknûÏníky
a malé kouzelnice na zábavné odpoledne. Úãastníci v maskách obdrÏí dárek.
ZasoutûÏíme si a jako jiÏ tradiãnû na vás budou ãekat konû, hudba, tanec, sloso-
vání cen, obãerstvení a lampiónov˘ prÛvod. Souãástí programu bude i vystoupe-
ní kouzelníka. Chybût nebude ani tombola a ohÀostroj. 
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