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Vedro, vítr a prach.  

V sobotu a v neděli ve Španělském přímořském městečku L´Estartit, proběhla první soutěž 
Mistrovství světa v Biketrialu za účasti 24 státu světa. V sobotu poblíže hlavní pláže proběhla 
první soutěž nejmladších kategorií. 

Vašek Kolář naprosto deklasoval svoje soupeře, o rok starší a zvítězil. Taky Honza Musil 
bojoval mezi staršími jezdci v kategorii Benjamin a skončil na pěkném 6 místě. Našim 
nejmladším, kteří získávají na svém prvním mistrovství světa zkušenosti se moc nedařilo, ale 
přesto bude 8 místo pro Vaška Gryce dobrým povzbuzením. Také nejmladší účastník Tadeáš 
Kříž si nevedl nejhůř. Všichni zažili při soutěži těžké chvíle v neúprosném vedru a tak i pád 
do moře, kterých zde bylo bezpočet znamenal nejen 5 TB, ale také jisté osvěžení. Řada 
doprovodů si přivodila spáleniny na nezakrytých místech svého těla. 

 

V neděli, čekalo na jezdce však hotové peklo. Vítr, vedro, prach a nepředstavitelně strmé 
sekce. Jezdecké umění, nervy z oceli a k tomu hlavně fyzická kondice, to vše pak vedlo k 
úspěchu. Španělé v domácím prostředí předváděli opravdový koncert a to ve všech 
kategoriích, pokud se jim do cesty nepřipletli Francouzi nebo Češi. Naše barvy slavili 
naprostý triumf v kategorii Senior, kde na prvních sedmi místech skončilo 6 čechů. Přitom 
kategorie senior byla nejpočetnější a mělo zde zastoupení 15 států. Zvítězil a to rozdílem 
třídy Adam Procházka, třetí byl Roman Chvojka, který stahl ztrátu z prvního kola. Čtvrtý 
Pavel Procházka měl opravdovou smůlu, kdy soupeř při čekání před sekcí ve strmém svahu 
mu svým pádem poškodil brzdu. Musel tak z nevyššího bodu tratě až do cíle, kde mu Jirka 
Hollmann půjčil přední brzdu. Pak zase nahoru a sotva stihal 7 hodinový limit na soutěž. Ten 
nakonec stihl.  
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V kadetech potěšilo 6 místo Honze Bartoše stejně jak Miloše Pospíšila v kategorii Master. 
První kolo se nevydařilo pak Martinovi Šimůnkovi, který sice bojoval ale stačilo to jen na 
místo sedmé. Jirka Šmídl v kategoriie Expert skončil na 3 místě, když prohrál boj o druhé 
místo o jednu jedinou nulu. Jaká to byla dřina dokumentují prsty jednoho z našich jezdců. V 
národech jsme pak skončilo o dva body za druhými Francouzi, když suveréně zvítězilo 
Španělsko. 

Z dějiště MS zdraví Jan Havelka. 
Více fotografií v galerii - zde 
Výsledky národy 
Výsledky sobota 
Výsledky neděle 
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