http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/69

MS 2002 Final round Itadori, Japan
V letošním roce se závěrečného závodu seriálu Mistrovství světa v BikeTrialu v
Japonské Itadori zúčastnila poměrně početná česká výprava. Josef Dressler v kategorii
Master, Senioři Roman Chvojka a Franta Sadílek, Cadet Pavel Čep, Benjamin Vašek Kolář a
Expert Damjan Siriški. Vašek Kolář měl už po závodě v Kutné Hoře jistý titul mistra světa v
Benjaminech a tak cesta do Japonska pro něj byla spíše velkým životním zážitkem než bojem
o body do poslední chvíle. Ostatní potřebovali každý bod a zejména Roman Chvojka s
Frantou Sadílkem měli veliké šance na zisk
titulu Mistra světa v Seniorech.
Po příletu na Nagoya Airport tam na nás už
čekal Isamu Hasenaka, bývalý jezdec Elity,
dnes Master a zaměstnanec vesnice Itadori.
Spolu s ním tam čekal i televizní štáb, který
zaznamenával celou cestu všech sportovců až
do Itadori a všechno, co se okolo závodů dělo.
V Itadori, jak je tam dobrým zvykem, jsou
jednotliví jezdci ubytovaní v rodinách na
různých koutech vesnice. Franta Sadílek s
Damjanem a Pavlem Čepem bydleli
pohromadě poblíž závodiště a my jsme s
Vaškem Kolářem, Romanem Chvojkou a
Pepou Dresslerem bydleli asi čtyři kilometry
od závodiště nejspíš v jednom z
nejposlednějších domů vesnice.
V sobotu už od rána pršelo a drobný déšť
vydržel skoro až do večera. Jediným větším
konkurentem Vaška Koláře pro sobotní závod
byl Stevie Baia z Kanady, který ale nebyl na
závodech v evropě a v celkovém hodnocení seriálu proto nemohl pomýšlet na dobré umístění.
Jako obvykle zde byla pěkná řádka sekcí, kdy museli kluci projíždět vodou až po vrchní
rámovou trubku. Ještě že jsme v noci před odletem z Čech doma s Vaškem nabrousili zadní
ráfek. Vašek jel naprosto excelentně a častokrát si vysloužil bouřlivý potlesk početného davu
diváků. Na jedné ze sekcí v prvním kole, kde všichni dostávali jednu pětku za druhou Vašek
projel s přehledem za dva, ale bohužel těsně před koncem minul šipku a dostal pět. Na další
ze sekcí, kterou ve druhém kole zajel s přehledem za nula, mu ujelo v prvním kole přední kolo
a na jeho kartě se objevila další smolná pětka. V cíli se tak nakonec radoval Stevie, který
nasbíral jen o tři bodíky méně. Tím pro sobotu skončilo působení českých jezdců a všichni se
již soustředili na nedělní závod. V neděli svítilo sluníčko a nebylo ani zdaleka takové vedro
jako třeba v Castellvi ve Španělsku. Na pátečním zasedání mezinárodní JURY byl Pepovi
Dresslerovi vylosován první startovní čas v kategorii Master. Po startu ale Pepa nechal
Vincenta Hermance a Bruna Arnolda od Koxxu a Ota Piho, ať na první sekci jedou ještě před
ním a měl tak možnost sledovat jejich výkony.
Během nedělního závodu jsme viděli spoustu opravdu ošklivých pádů, které se
nevyhnuli ani Otu Pi, který v prvním kole nasbíral šest pětek, dvakrát se pořádně
vykoupal a jednou hodně ošklivě spadl z výšky přes řídítka na asfalt. Pepa absolvoval
celou soutěž bez pádu i koupele, ale bohužel jen asi o necelou minutku nestihl čas určený na
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soutěž a dostal tak jeden trestný bod za zpoždění. Tento bod ho v konečném součtu stál třetí
místo. Španěl Ot Pi ve druhém kole zajel přesně polovinu bodů co měl v prvním kole a byly
sekce, kde jsme nemohli věřit vlastním očím, když jsme viděli, že je Ot projel za nula. Podal
opravdu obdivuhodný výkon a nakonec měl o jeden bod více než Pepa. Ten ale dostal onen
bod za zpoždění a Pipík ho tak porazil na nuly. Pepa Dressler tak po dvou osmých místěch ve
Španělsku a Francii, vítězství v Kutné Hoře a čtvrtému místu v Japonsku celkově obsadil páté
místo v letošním seriálu MS a stal se tak nejlepším Čechem v Masterech. V kategorii Expert
zajel nejspíš svůj dosavadní nejlepší výsledek Damjan Siriški, který v nabité konkurenci
vybojoval skvělé třetí místo a v celkovém pořadí seriálu MS se vyhoupl na páté místo.
V Seniorech si pořádnou porci smůly vybral Roman Chvojka, kterému uklouzlo zadní kolo
při výskoku bokem do cíle jedné z nulových sekcí a pětibodový zisk ho ve vyrovnané
kategorii stál třetí místo v závodě. Franta Sadílek skončil pátý, hned dva body za Romanem.
V Celkovém součtu to pak skončilo velikým úspěchem českých barev v seniorech. Prvním
vicemistrem světa v kategorii Senior se stal Roman Chvojka a druhým vicemistrem je Franta
Sadílek!!!
V Cadetech zajel dobře i Pavel Čep,
který dojel druhý a v celkovém
hodnocení Mistrovství světa figuruje
na skvělém třetím místě. V hodnocení
národů se v Itadori umístila Česká
republika na třetím místě a stejná
příčka jí patří i v celkovém hodnocení
seriálu MS 2002. Podle zkušeností ze
Španělska, Francie a Kutné Hory by
České republice v hodnocení národů
hodně pomohla účast alespoň jedné
jezdkyně v kategorii Femina.
Celkové hodnocení českých jezdců v
seriálu Mistrovství světa v BikeTrialu
2002 je naznačeno výše, nicméně dvě
důležité a dobré zprávy nechávám
nakonec. Na posledním zasedání
mezinárodní Jury a delegátů
jednotlivých zemí se po vyhodnocení
celkových výsledků MS 2002 vybírali
jezdci, kteří na příští rok postoupí do
kategorií Master a Elite. Bylo
rozhodnuto, že z kategorie Expert do
kategorie Master postoupí nejlepších pět jezdců a to znamená, že DAMJAN SIRIŠKI SE
STAL JEZDCEM KATEGORIE MASTER!!!
Podle hodnocení Scratch skupiny A MS 2002 bylo do kategoire Elite nominováno nejlepších
šest jezdců. Roman Chvojka v tomto hodnocení figuruje na třetím a František Sadílek na
čtvrtém místě. OD ROKU 2003 TAK BUDE MÍT ČESKÁ REPUBLIKA OPĚT SVÉ
JEZDCE V KATEGORII ELITE!!!
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Celkové výsledky MS 2002:
ELITE:
1.Cesar Caňas
2.Benito Ros
3. Iker Lezeta
SENIOR:
1.Yoraitaka Maeda
2.ROMAN CHVOJKA
3.FRANTIŠEK SADÍLEK
6. Jan Svoboda, 10.Adam Procházka, 11.Pavel Šrůt, 14.Pavel Peterka, 22.Tomáš Babický
CADET:
1. Gilles Coustellier
2. Ben Savage
3. PAVEL ČEP
7. Jiří Hollmann, 24.Ondřej Kunčar, 27.Tadeáš Ševčík
MINIME:
1. Marco Thoma
2. Martin Eriksson
3. Axel Colomer
4. Jan Bartoš, 5.Jakub Vencl, 19.Petr Jeřicha, 21.Jiří Koloc, 28.Karel Brambora
BENJAMIN:
1. Václav Kolář
2. Abel Mustieles
3. Erik Eriksson
12.Josef Táborský, 27.Jakub Pfeifer, 31.Tomáš Ilčík
POUSSIN:
1. Alexandre Fabregas
2. Umichika Natsui
3. Marius Merger
12.Martin Kakáč, 13.Dominik Puffer, 21.Jan Musil, 27.Ondrej Malotin
FEMINE:
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1. Janka Koleničová
2. Floriane Guillon
3. Lubica Janošková
MASTER:
1. Bruno Arnold
2. Vincent Hermance
3. Ot Pi
5.Josef Dressler, 6.Martin Šimůnek, 7.Miloš Pospíšil
EXPERT:
1. Gaiacomo Coustellier
2. Kurt Brian
3. Peter Javorek
5.Damjan Siriški, 7.Jiří Šmídl, 8.Pavel Klouček, 14.David Hollmann, 21.Martin Čučman,
24.Vlastislav Čiháček
NÁRODY:
1. Francie
2. Španělsko
3. Česká Republika
KONSTRUKTÉR
26": 1. Koxx, 2. Monty
20": 1. Monty, 2. Koxx
27. Srpen 2002 - 9:02

