Tisková zpráva, 25. 5. 2015

Bronz z mistrovství Evropy pro Tomáše Vepřka
Březová u Sokolova byla v sobotu dějištěm letošního mistrovství Evropy v biketrialu. Dvanáctiletý
olomoucký závodník Tomáš Vepřek si vyjel bronzovou medaili v kategorii benjamin. Jeho mladší bratr
Vojtěch v kategorii poussin obsadil pátou příčku.
„Sekce nebyly příliš obtížné, takže každá chyba rozhodovala o umístění. A Tom udělal hned dvě“, řekl
otec a současně trenér mladého jezdce Milan Vepřek. Hlavními soupeři olomouckého závodníka byli
talentovaný katalánský jezdec Alan Rovira Campana a Ital Diego Crescenzi. Ti měli po prvním kole tři
a šest trestných bodů, zatímco Tomáš díky oněm dvěma „pětkám“ celých jedenáct. „Druhé kolo ale
zajel výborně a úseky, kde v prvním kole dostal pět trestných bodů, projel již bezchybně“, dodává
trenér. Bezchybně ale jeli i oba soupeři a tak ani toto zlepšení už nedokázalo dohnat ztrátu. První
místo Rovira (5 TB), druhé Crescenzi (9 TB)a třetí Vepřek (13 TB).
Celkově se šampionátu zúčastnilo sedmdesát jezdců z devíti zemí. Zatímco mládežnické kategorie
byly kvalitně obsazeny jak z hlediska počtu, tak úrovně jezdců, mezi dospělými byla bohužel účast
nízká. „Nejvíc je mi líto lidí od nás z Březové, kteří na přípravě strávili nekonečné hodiny. Na svou
práci mohou být hrdí, ale raději bychom samozřejmě sledovali početnější startovní pole ve všech
kategoriích“, zhodnotil soutěž její ředitel Miroslav Bouda. V biketrialovém světě má přitom místní
lokalita i pořadatelský tým značnou prestiž. První mezinárodní závody zde organizovali již v roce
1991, letos to bylo již po deváté.

Vítězové ME v biketrialu 2015 v jednotlivých kategoriích:
poussin Jakub Mudrák (SVK), benjamin Alan Rovira Campana (CAT), minime Charlie Rolls (GBR),
femine Alžběta Pečínková (CZE), junior Marco Bonalda (ITA), senior Luca Tombini (ITA), elite 20“
Vašek Kolář (CZE), elite 26“ Stefan Eberharter (AUT), elite femina Kristýna Sýkorová (SVK).
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Tomáš Vepřek, 3. místo benjamin (foto Jiří Štěpánek)
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