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Do Teplic nad Metují se v minulých dnech sjeli závodníci na horských kolech nejen z Česka,
ale i z dalších 6 zemí
Evropy
. Na start etapového závodu Specialized MTB Trilogy Broumovsko 2012 se postavilo více než
200 závodníků z celé republiky, jednotlivci nebo malé skupinky i ze zahraničí. „V příštích letech
by účast
zahraničních
a
domácích
závodníků mohla být 50 na 50," říká jeden z autorů nápadu Tomáš Čada.
{jathumbnail off}
V rozhovoru pro náš server zdůraznil: "Nebyl to pouze jednorázový závod, kdy přijedete, jedete
závod a třeba píchnete. Závod máte ztracený a jedete domů. Tady to, co jeden den třeba trošku
pokazíte, můžete zase druhý den napravit. Je to zajímavější i v tom, že se tu lidé potkávají
jeden, druhý, třetí den, v hospodě, ve sprše, na startu, na trati. Lidé tu spolu čtyři dny žijí. Do
budoucna je naším cílem dostat závod na
mezinárodní
úroveň. Protože krajina tu má co nabídnout. A jednorázový závod cizince nepřiláká. Pořádáme
„Sudety“ (závod Specialized Rallye Sudety – pozn.red.), a na to nikdo z daleka nepřijede. Ale
na několikadenní závod už ano.“

Po závodě Tomáš Čada odpověděl na několik otázek:
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Co se vám na vašem závodě nejvíc líbilo?

Pohodová atmosféra, kvalitní startovní pole a velký počet žen na startu i v cíli.

Z čeho máte největší radost?

Že přes velmi náročné tratě, které u nás nemají obdoby, došlo k jedinému převozu do
nemocnice se zlomenou klíční kostí.

Jak závod hodnotíte z pohledu organizátora a co jste se dověděl od účastníků (jsou to
přece většinou kamarádi, tak vám určitě řekli)?

Jako povedený. Možná jen poslední etapa byla zbytečně moc náročná.

Co bude dál s MTB Trilogy. Bude 2. ročník a v čem bude lepší?

Věřím tomu, že jsme položili solidní základní kámen nové prestižní a jedinečné akci.

A Tomáš Čada ještě dodal: „Máme ambice, aby ten závod byl víc mezinárodní. Dnes byly
ostatní státy kromě Česka zastoupeny dvěma, třemi lidmi. Bylo to první rok, nebylo se čím
prezentovat, jen jakousi
vizí. Předpokládám, že
závodníků bude příště víc. I když nás těší, že bylo
200 lidí na startu
, a máme radost, že se jich tolik přihlásilo."

Na otázku, jak se to všechno seběhlo a kdo ještě pomáhal, Tomáš Čada odpověděl: "Závod
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jsme vymysleli s Vénou Hornychem a Honzou Kolajou. Účastnili jsme se podobných závodů v
zahraničí a napadlo nás, že je škoda, aby tady něco takového také nebylo. Získali jsme
podporu u fy Specialized, se kterou spolupracujeme i v rámci jiných akcí, a také u Společnosti
pro destinační management Broumovska. Protože zde je ve fázi zrodu myšlenka vytvoření Bike
resortu Broumovsko
. Toto je zatím taková pilotní akce, která by měla upozornit, že tu něco takového vzniká. A
jedním z hlavních důvodů je,
přilákat lidi
sem do našeho regionu, aby něco
viděli
, aby sem
přijeli
na delší dobu.“

Foto Jaroslav Kocián (více na www.fotokocian.eu )
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