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Castellvi de Rosanes - 1. závod MS 2002
Již zítra odstartuje první podnik seriálu Mistrovství světa v cyklorialu B.I.U. Dnes se
závodníci kategorií Poussin, Benjamin a Minime musí přihlásit do soutěže a to v čase od
16:00 do 18:00. Zítra ráno, od osmi do devíti hodin se musí dostavit na technickou přejímku s
kolem v patřičném oblečení. V devět hodin pak startuje první jezdec. V kategorii těch
nejmenších se od nás nominovali tři rideři a to: Dominik Puffer, Martin Kakáč, Ondřej
Malotín. V kat. Benjamin se nominovali pouze dva rideři a to Václav Kolář, který loni ve
Španělském Saint Fruitos probojoval na první místo v kat. Poussin. Druhým jezdcem je Josef
Táborský. V Minime se nominovali tři rideři a to z první pozice Jakub Vencl, Jan Bartoš a Jiří
Koloc. Lze jen těžko odhadovat kdo z nich má jaké naděje, nic méně první dva předvádí
opravdu solidní cyklotrial a mají velkou šanci na dobré umístění. Ale každý z nich může
překvapit a zajet dobrý výsledek. Nejlepší varianta by byla, kdyby všichni tři jezdci obsadili
první tři místa v této kategorii. Ovšem konkurence je veliká a tak lze jezdců popřát hodně
zdaru.
Po skončení sobotního závodu se budou do soutěže
přihlašovat už staří ostřílení borci. A to včetně kol a všeho
okolo. Jelikož nedělní závod je velice jezdecky obsazen,
aspoň co se týče počtu jezdců, je formální i technická
přejímka provedena v sobotu. Po přejímce pak bude
následovat ještě Slavnostní zahájení a představení všech
národů a jezdců co se účastní na letošní MS. V Neděli pak v
osm třicet nastoupí na start první jezdec. Od nás se představí
takové hvězdy jako je v kategorii Senior např.: Jan Svoboda,
Roman Chvojka, Adam Procházka a další. V Kadetech nás
bude reprezentovat Pavel Čep, který se stal loni druhý
vícemistr světa a má velkou šanci na úspěch i letos. Na
horských kolech se pak představí Josef Dressler a Miloš
Pospíšil a to v Kategorii Master. V této kategorii také startuje
lonský Mistr Světa Martin Šimůnek a slovenský rider Štefan
Pčola, který patří také k velice kvalitním jezdcům.
Další závod se jede za týden a to ve Francouském Buthiers nedaleko Paříže kde jezdci
tam budou bojovat o cenné body na obrovských balvanech. Výsledky a další informace
jak dopadly naši jezdci v úvodním podniku ve Španělském Castellvi de Rosanes snad budou k
nahlédnutí začátkem příštího týdne kdy jezdci budou přejíždět do Francie.
26. Červenec 2002 - 9:38
Castellvi de Rosanes - výsledky
O tomto víkendu odstartoval čtyřdílný seriál MS v BikeTrialu 2002(cyklotrial) a to ve
Španělsku v Castellvi de Rosanes, poblíže pohoří Monserat. Soutěž se jela za velkého vedra
na 20 kontrolních úseků rozložených do dvou okruhů. Jezdci se potýkali nejen s přemírou
sluníčka, ale mnoho jezdců potkaly defekty, které se nevyhnuly i našim jezdcům. Trať vedla v
členitém a kamenitém terénu plného travin s trny. V sobotu 27.7. startovaly kategorie do 15
let a potěšil Vašek Kolář z Blanska (kategorii Minime do 14 let)svým třetím místem. V neděli
startovaly seniorské kategorie. V kategorii Elite kraloval opět španěl Cesar Caňas, který
přesvědčivě zvítězil. V kategorii Master na kterou se upíral náš zájem pak byl nejlépe
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umístěný na 5. místě Miloš Pospíšil z Kutné Hory, kdy vítězem se stal loňský vicemistr světa
Francouz Arnold. Náš Martin Šimůnek loňský mistr světa skončil na 6.místě a legenda
českého cyklotrialu Josef Dressler, který startoval s nedoléčeným kotnikem pak na místě
osmém. V seniorech po prvním kole vedl brněnský František Sadílek, který však druhé kolo
totálně pokazil. Přesto jsme v kategori měli zastoupení na stupnich vítězů třetím Romanem
Chvojkou, který vyrovnaně absolvoval celou soutěž. Vítězství japonce Maedy se dalo po
loňských výkonech očekávat. V kategorii Cadet pak třetí místo obsadil Pavel Čep, což může
být dobrým východiskem pro útok na vyšší umístění v celém seriálu. Překvapením bylo
vítězství Francouzů v hodnocení národů, čímž narušili dlouhotrvající hegemonii Španělů a to
ještě na jejich domácí půdě. Dosažené dílčí výsledky našich jezdců jsou dobrým počinem pro
celý seriál, který pokračuje ve Francii na obrovitých kamenech v Buthiers poblíž Paříže 3-4.
srpna 2002. Po té se přesune cely 350 člený světový peleton vyznavačů cyklotrialu do České
republiky a to do Kutné Hory, kde soutěž proběhne v oblasti zříceniny hradu Sion ve dnech
10. - 11.8.2002,poslední soutěží na evropském kontinentě. Finále MS se tradičně jede v
japonském Itadori 24.-25. 8. 2002, kam by se mělo za českou republiku probojovat více
zástupců než tomu bylo v loňském roce.
Oficialní výsledky (Zabaleno do zip. Texty v pdf. Cca 800 kb)
Výsledky: (neoficiální)
Poussin (do 10 let)
1. Alexandre Fabregas (Francie)
2. Umichika Natsui (Japonsko)
3. Febien Emonts (Belgie)
Umístění našich jezdců:
15. Domink Puffer
20. Martin Kakáč
Benjamin (do 12 let)
1. Erik Eriksson, (Švédsko)
2. Abel Mustieles,(Španělsko)
3. Václav Kolář, (Česká republika)
11. Josef Táborský (ČR)
Minime (do 14 let)
1. Marco Thoma (Německo)
2. Martin Eriksson (Švédsko)
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3. Oriol Marty (Španělsko)
6. Jan Bartoš (ČR)
7. Jakub Vencl (ČR)
15. Jiří Koloc (ČR)
Kadet (do 18 let)
1. Gilles Coustellie (Francie)
2. Ben Savage (Anglie)
3. Pavel Čep (Česká republika)
7. Jiří Hollmann (ČR)
Senior (nad 18 let)
1. Yoritaka Maeda (Japonsko)
2. Eric Hernandes (Španělsko)
3. Roman Chvojka (Česká republika)
6. František Sadílek
9. Pavel Peterka
13. Jan Svoboda
15. Adam Procházka
21. Pavel Šrůt (všichni ČR)
Femine
1. J.Mormor (Švýcarsko)
2. Janka Koleničová (Slovensko)
ČR v kategorii nemá zastoupení
Expert (horská kola - nad 15 let)
1. Giacomo Coustellie (Francie)
2. Thomas Francisco (Francie)
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3. P.Sanchez (Španělsko)
4. Jiří Šmídl (ČR)
9. Damjan Siriški (ČR)
20. David Hollmann (ČR)
Master (horská kola - 25 vybraných jezdců světové špičky)
1. Bruno Arnold (Francie)
2. Dani Comas (Španělsko)
3. Vincent Hermance (Francie)
5. Jiří Pospíšil (ČR)
6. Martin Šimůnek (ČR)
8. Josef Dressler (ČR)
Elite (25 vybraných jezdců světové špičky)
1. Cesar Canas (Španělsko)
2. Benito Ros (Španělsko)
3. Kenny Belaey (Belgie)
4. Peter Barták (Slovensko)
ČR v kategorii nemá zastoupení
30. Červenec 2002 - 11:06

