
 
 
 
 
 
 
 
Mamut tour a bike, Valchov a Lutopecny – 9.5.2015 

Druhý prodloužený víkend byl opět nabitý cyklistickými závody a jezdci Bike Triatlonu Morkovice u 

toho nemohli chybět. Pojďme se na výsledky a průběh závodů podívat v pořadí, podle jejich významu.    

Mamut Tour a Bike – sobota 9.5.2015 

Přerovský Mamut je pro náš tým velmi oblíbený závod, každoročně zde někdo z našich borců obsadí 

stupně vítězů a také je zde možnost vybrat si z mnoha tratí na silnici nebo v terénu.  

Největší naději na úspěch jsme měli na trati MTB 55 km, kde startovali Pavel Žák a Tomi Petříček 

v roli spolufavoritů závodu. Největší „hvězdou“ této trati byl Pavel Skalický (Remerx Merida), který je 

účastníkem i světových pohárů, a svou roli favorita potvrzoval ihned po startu. Na čele se velmi brzy 

osamostatnil a za ním se vytvořila dvojice Marek Rauchfuss a Pavel Žák. Za nimi jel osamoceně 

Kroček a od poloviny závodu se za ním také osamoceně pohyboval Tomi Petříček, který odjel 

z početnější skupiny. Karty byly rozdané a na inovované trati Mamut Biku se už pořadí na čele 

neměnilo. Ve spurtu o 2. místo Žakyn drobně chyboval, když vytrhl nohu z pedálu a ztratil šanci na 2. 

příčku. Žakyn tedy 3. celkově, Tomi 5. celkově a 4. v kategorii. Závod ještě jel Filda Chovanec a 

dokončil na 18. pozici (9. v kat.) a Pepa Strelec 101.  

Na královské silniční trati na 212 km jsme zastoupení neměli, střední trať 136 km vedoucí 

domovskými kopci v Hostýnkách si vybral Bárt. Závod dokončil ve 4. skupince, když se startovní pole 

selektovalo klasicky na Grapech. Radim si ve skupině dospurtoval pro 25. místo. Největší zastoupení 

jsme měli na trati dlouhé 83 km. V náročném programu mtb závodů ji jako zpestření zvolili Tom N., 

Mira, Mara a Jirka Klement. Tato trať nemá takovou obtížnost, aby se z pelotonu oddělila malá 

skupina a tak se na čele až do cílového spurtu udrželo 25 členné pole včetně našich Mirka Urbánka a 

Toma Navrátila, kteří byli v závodě i v jeho závěru aktivní, ale s početní převahou domácího Pemapu 

Přerov nic nezmohli. Nakonec tedy 15. Mira, 23. Tomáš, ve třetí  skupině a 41. Mara a 56. Jirka.  

 



 
 
 
 
 
 
 
Valchov – pohár Drahanské vrchoviny 

V pátek a sobotu se konaly závody zařazené do 

poháru Drahanské vrchoviny, kterých se s 

velkým úspěchem účastnil kuřimský Pavel Váňa. 

V pátek ovládl časovku do vrchu na 2200 metrů, 

když porazil všechny ostatní účastníky a v sobotu 

dokončil závod na 50 km na druhém místě, i přes 

nezaviněný pád v samotném úvodu závodu. Po 

této události se Pavel rychle oklepal, zařadil 6. 

Rychlostní stupeň a stíhací jízdou se dotáhl na 

čelo. Ke konci mu přeci jen už došly síly a proto 

2. příčka. Pro Žokeje povedený víkend. 

Gratulujeme ! 

 

Lutopecká 25 tka – pátek 8.5.2015 

První ročník regionálního závodu v těsné blízkosti 

Kroměříže. O závodu jsme se dozvěděli na 

poslední chvíli z novin a několik z nás se rozhodlo 

jej vyzkoušet a podpořit tuto akci jako rozjetí 

před Mamutem. Na start se postavilo 45 

závodníků a náš tým měl spolu s Cyklosportem 

Chropyně jasnou početní převahu. Po úvodním 

stoupání k lesu se na čele vytvořila trojice 

tvořená závodníky BTM Fildou Chovancem a 

Tomem Navrátilem a Klárem (Cyklosport 

Chropyně). Početní převahu na čele naši borci 

bohužel nezužitkovali a podělili se o 2. a 3. místo 

v pořadí Filda, Navrc. Dále 8. Tom Horák, 13. 

Vlastik Bayer, 19. Pepa Strelec a 6. byl v cíli Zdeněk Holubec, který si ale nechtěně trať mírně zkrátil.  

Za Bike Triatlon Morkovice, Ing. Tomáš Navrátil, člen výboru občanského sdružení 

Tel.: +420 730 135 016 

E-mail: navratilt@gmail.com 

 

Děkujeme našim partnerům za Děkujeme našim partnerům za Děkujeme našim partnerům za Děkujeme našim partnerům za podporu. podporu. podporu. podporu.     

 



 
 
 
 
 
 
 

 


