
 
 
 
 
 
 
 
Nové Město na Moravě + další závody  – 23.-24.5.2015 

Birell Bike Vysočina + Světový pohár Nové Město na Moravě 23.-24.5.2015 

To, že světový pohár v Novém Městě ovládli Jolanda Neff a Jarda Kulhavý už asi všichni víte, ale o to, 

jak si vedli v sobotním závodě Birell Bike Vysočina borci Bike Triatlonu Morkovice, jste byli zatím 

ochuzeni. Důvodem byl velmi náročný víkend plný světové cyklistiky. Velmi brzy jsme v sobotu 

vyrazili do NMNM, abychom stihli start hobby maratonu na 55 km, který byl naplánován na 9 hodin. 

Do prvního sektoru se postavil náš nejlepší rider Tomi Petříček a dále Ondra Bucňák, který bojoval o 

akademický titul mistra ČR v maratonu horských kol. Ostatní naši borci byli rozeseti v poli 700 

závodníků, které se řadilo ke startu ve Vysočina aréně. Po startu nás čekal průjez lesem nad arénou, 

první stoupání, traily plné vystouplých kořenů a od 15 km mírné zklidnění a širší lesní cesty a 

technicky lehčí pasáže. Tomi se pohyboval ve velmi početné 2. skupině, kde sice vysel jako na gumě, 

ale byl tam a to je rozhodující. Dále se na trati spolu pohybovali Jirka Klement a po dobrém startu ze 

zadních pozic Filda Chovanec. Ondra Bucňák tempu této skupiny nestačil a mírně se propadal 

startovním polem, naopak Tom Navrátil se po nepovedeném začátku posouval dopředu. Posledním 

zástupcem BTM byl na trati Jirka Nehoda. Do cíle jsme se za vítězným Filipem Adelem (Superior MTB 

team) dostali v následujícím pořadí:  15. Tomi Petříček, 77. Tom Navrátil, 79. Jirka Klement, 83. Filda 

Chovanec, 104. Ondra Bucňák (21. v mistrovství ČR akademiků) a 220. Jirka Nehoda.  

Všichni jsme v Novém Městě samozřejmě zůstali a podporovali české jezdce v závodech světového 

poháru. Atmosféra byla skvělá, bikeři vyšvihaní a nadupaní, trať těžká a třešničkou na dortu byl elitní 

závod mužů, po kterém hrála česká hymna. A Kulhec je závodník i za volantem, když střihl naši 1,2 

Fabii v ulicích Nového města ve svém novém Masserati :-D Příští rok na MS nebudeme chybět !! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Brumov Býlnice – 23.5.2015 

V závodě Hradní okruh v elitním závodě zvítězil v sobotu Pavel Žák! 11. místo si připsal Radim Barták, 

15. Mirek Urbánek a 25. Lukáš Daněk.  

ABB cup Jablonec nad Nisou – 23.5.2015 

Zde se představil Pavel Váňa a zaznamenal pódium za 2. místo v kategorii (6. celkově).  

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

 

 


