http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/66

Buthiers - 2. závod MS 2002
Dnes, v sobotu 3. srpna odstartoval druhý podnik závodů MS 2002 ve Francouzském
Buthiers. Časový harmonogram je skoro stejný jako v předchozím závodě ve Španělsku.
Dnes ráno odstartovaly v devět hodin ráno malé kategorie (Poussin, Benjamin, Minime). Před
startem absolvovali ranní technickou přejímku kol. Do soutěže se však přihlašovali už v pátek
odpoledne. Tentokrát jezdci dostali na závod stanovený čas na 4hodiny 30minut. I když v
Buthiers, aspoň cosi já pamatuji, je trať soutěže hned v přilehlém okolí kempu a tak jezdci
neabsolvují nikterak velký okruh.
I když letos tomu může být úplně jinak. Mezi druhou a čtvrtou odpolední se pak musí do soutěže
přihlásit jezdci ve velkých kategoriích do nedělního závodu. V neděli se pak jako před sobotním
závodem jezdci musí ráno od osmi do devíti dostavit na technickou přejímku a v devět startuje první
jezdec. Velké kategorie dostaly na závod celkový čas v délce 5hodin 30minut. V osm hodin je pak
slavnostní zakončení. Jezdci si pak už jen užijí pár dní v Paříži a pak už naberou směr ČR. Kde se 10. 8.
a 11. 8. 2002 pořádá třetí podnik MS 2002 v Kutné Hoře.

2. závod MS - Francie - Buthiers
Ve Francii byla oproti Španělsku pro změnu strašná kosa. Navíc nás od pátku trápily dešťové
přeháňky, které nám ve stanech na náladě nepřidaly. Každý ráno nás tu budila ta samá
pekařka, jako před dvěma lety, která vždycky okolo sedmé ráno přijela svojí dodávkou a
vytroubila celý camp. Trať pro sobotní závod skupiny "B" byla vcelku jezdivá, až na pár
obtížných míst pro kategorii Minime. Hodně se líbila Dominikovi Pufferovi, "továrnímu"
jezdci budějovického Samsonu. Dominik zajel moc hezky první kolo, kdy se v průběžném
pořadí pohyboval někde okolo 6. místa. Ve druhém kole ae mu ale nepovedlo pár sekcí a
namísto jediné pětky, kterou měl v prvním kole, z druhého kola přivezl tři a skončil devátý
hned před Martinem Kakáčem. Tři bůry z druhého kola ale Dominiky nestály žádné umístění.
Rozdíl mezi ním a osmým jezdcem v pořadí byl nakonec 17 bodů.
V Benjaminech, jak již všichni víte, zazářil Vašek Kolář,
který zvítězil, když z obou kol přivezl 10 trestných bodů,
stejně jako druhý Tony Zink. Ve Vaškův prospěch ale
hrálo jeho lepší skóre a tak vyhrál myslím hned na nuly.
Minime: 6. místo Honza Bartoš, 9. místo Kuba Vencl,
který zajel vynikající druhé kolo a na 15. místě skončil
Jirka Koloc, který podle toho, co jsem viděl, jel moc
hezky a dával neuvěřitelný věci. Po večerním
slavnostním zahájení se opět uskutečnila "Pasta Party".
Tentokrát se to myslím obešlo bez házení špaget jeden po
druhém, jako před dvěma lety.
V nedělním závodě se v kategorii Elite opět představil
Thierry Klinkenberg!!!! Thierry opět dorazil spolu s
Májou. Thierry obsadil v Elite 14., poslední místo,
nicméně je více než obdivuhodné, že se do elitní trati
tento sice zkušený, ale Thierry promiň, postarší jezdec,
vůbec pustil. V Cadetech byl závod zcela v režii Gillese
Coustelliera z Francie, který přivezl pouhých 5 bodů.
Druhý v pořadí dojel Pavel Čep, který je za
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Coustellierem druhý i v průběžném pořadí seriálu.
V Seniorech zajel svůj životní výkon Pavel Šrůt, který se probojoval až na konečné páté
místo!!!! Šestý skončil, o jediný bod za Pavlem, Roman Chvojka, který zajel taky vcelku
podle svých představ. Seniorská trať byla značně "lehká" a tak o pořadí rozhodoval každý
šlápanec. Nejméně (2) jich přivezl Masashi Ishiguro a Honza Svoboda. Mezi nimi rozhodl až
čas, který Honzovi přiřkl i tak pěkné druhé místo. V Expertech se do první desítky dokázali
vměstnat všichni naši. 6. Pavel Klouček, 8. David Hollmann, 9. Damjan Siriški a 10.
nešťastnej Džiry Šmajdl.
Masterům opět dominovala mladá krev na Koxxech z Francie. 1. Vincent Hermance 17 bodů,
2. Bruno Arnold (28), 3. stařec Ot Pi (40 bodů). "Naši" se narovnali až na konec první desítky
se značným bodovým odstupem: 7. Štefan Pčola (60), 8. Josef Dressler (64), 9. Martin
Šimůnek (64) a 12. dojel Miloš Pospíšil (67). Do Francie přijela i stará známá dvojka z Anglie
Martin Ashton a Martin Hawyes. Druhý jmenovaný však sledoval závod s rukou pověšenou v
šátku na krku. Elita měla opět stejný průběh: 1. Cesar Caňas, 2. Benito Ros, 3. Kenny Belaey.
Benito je letos namísto zraněného Daniho Comase tím, kdo se Cesarovi snaží šlapat na paty a
jde mu to více než dobře. Už ve Španělsku předváděl neskutečné věci a i ve Francii exceloval
a získával si diváky. Jeho jedinou možností jak dosáhnout na Cesara je totiž zkoušet i
nemožné a tam kde všichni z Elity tahají, on skáče z ničeho někam a vyvrací všechny
spekulace, že víc snad už projet nejde. Stehně tak působí Yoshihiro Mizutani, který dojel na
skvělém 4. místě, doposavad snad nejlepším umístění v Elitě pro japonské barvy. Mizutani
spolu s Benitem některé nástrahy elitní tratě překonali jako jediní a jsou ozdobou této
kategorie. Cesar letos jede poněkud až moc na jistotu. Uvidíme v Kutné Hoře.
V soutěži národů obsadila Česká republika
v buthiers opět třetí místo za Francií a
Španělskem.
Výsledky z Francie jsou na
www.biketrial-spain.com
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