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La Tour de Scay - Francie 3. soutěž
Sobotní soutěžní den menších kategorií (za účasti 61 jezdců z 12 zemí) začal v 10:00 hodin
startem prvního jezdce. Trať soutěže vedla po vápencových skalách v lesích poblíže obce La
Tour de Scay, která se nachází cca 30 km východně od správního střediska Besanson.
Počasí jezdcům přálo, neboť od rána bylo příjemných
25°C s trochu vyšší vlhkostí vzduchu než jsem v
Českých zemí zvyklí. Tratě byly tentokrát připraveny
dokonale a podobaly se soutěži v Blansku. Zdálo se že
by nám tratě mohly sednout s tím, že vidina jen
jednoho chybného úseku a obdržení nechtěné pětky
může jezdce vrhnout hodně do zadu startovního pole.
Soutěž začala však tradičním Francouzským zmatkem
a to hned na první sekci, kam přijížděli vždy dva
jezdci ve dvou minutách. Mimo toto hromadění
jezdců, pořadatel zařadil "novinku" - zápis jezdců u
rozhodčího. O této "novince" vědělo pár jezdců z
frankofónních států, neboť tato informace jim byla a
sdělována, až na stratu startérem. Výsledkem bylo to,
že jezdec který se na první sekci nezapsal do listiny,
kterou musel sehnat u neustále se pohybujícího
rozhodčího. Stál sice podle řádů v řadě, ale do sekce se
pouštěli jen jezdci kteří se zapsali. Po dlouhých
tahanicích a protestech byl tento experiment zrušen.
Výsledkem byla až 1:30 hodinová časová ztráta
některých jezdců. Například Vašek Kolář startující na
16 pozici nabral díky "experimentu" na první sekci
ztrátu okolo 50 minut.Vrcholem byla ztráta jezdce ze Slovenka poussina Laca Janošky, který
nabral plnou hodinu a půl. Tyto zmatky pak pokračovali i na Jury, kam slovenská strana
předložila protest proti připsaným 3 penalizačním bodům za čas. Tento protest byl pak ještě
podpořen machinacemi s losovaným časem u tohoto jezdce (a nejen u něj), který startoval, až
na závěr startovního pole, ač si vylosoval číslo 6. Naopak jeho soupeř Molla ze Španělska s
losem č.7 startoval hned na začátku soutěže.
Protest pak Jury po dlouhých a nekonečných debatách uznala. Snad to nebyl přímý záměr, ale
jen nový a "divný" systém při losování časů. Naši startovali všichni za sebou na začátku a
francouzi zase za sebou na konci startovního pole. Pokud to byl však záměr tak zcela
ztroskotal neboť Francouzi sbírali penalizační body za čas. Proti rozhodnutí Jury se pak
odvolala Španělská strana a to až v neděli, kdy se dověděla verdikt. Janoško který byl již na
cestě domů na Slovensko se pak ani nedověděl to, že skončil na druhém místě. Zmatek nad
zmatek.
V minimech Vašek Kolář jel jak je zvyklý, tedy pozorně a bez zjevných chyb až do sekce č.7,
kde v závěru sekce na posledním kamenu sjel po pedálu a dal za 5 bodů. Chyba kterou se
snažil napravit v druhém kole. Vše napovídalo tomu že svoji ztrátu dožene. Jeho největší
soupeři také chybovali, ale z čista jasna se vzadu jedoucí jezdci Belgičan Timellini a Japonec
Yokuzeki na něj začali tlačit. Protože pořadatel nevydával ani nezobrazoval výsledky jak
bývá zvykem a určují řády, nikdo kromě počtářů výsledků neměl tedy přehled jak si stojí. V
cíli pak až po vydání provizorních výsledků po obou kolech jsme se dověděli, že Vašek
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skončí na druhém místě za Yokozekim a před Timellinim, která nabral 2 penaliační body.
V ostaních kategoriích které jsme obsadily nenastalo výrazných změn v umístění našich
jezdců ti se pohybovali okolo 8 až 12 místa.

Výsledky prvního dne:
Minime:
1. Yokozeki Yuu, JAP, 18 TB
2. Kolář Václav, CZ, 25 TB
3. Timellini Rodrigue, BEL, 26 TB
10. Piňos Michal, CZ, 49 TB
14. Táborský Josef, CZ, 57 TB
21. Ilčík Tomáš, CZ, 69 TB
Startovalo 26 jezdců.
Celkově po třech soutěžích vede Vašek Kolář s 57 body, druhý je Slovák Samuel Grečner s
45 body a třetí Yokozeki Yuu z Japonska s 44 body.
Benjamin:
1. Merger Marius, FRA, 2 TB
2. Fabregas Alexandre, Fra, 6 TB
3. Hyland Thomas, UK, 9 TB
8. Musil Jan ,CZ, 55 TB
11. Kakáč Martin, CZ, 68 TB
Startovalo 16 jezdců
Celkově vede Japonec Fujimaki Kota z Japonska s 50 body. Náš Jan Musil je na místě sedém
s 25 body.
Poussin:
1. Molla Armand, ESP, 9 TB
2. Jánoška Ladislav, SR, 10 TB
3. FiguiereAlexis, FRA, 32 TB
7. Gryc Vláclav, CZ, 68 TB
8. Valenta Jakub, CZ, 69 TB
9. Kříž Tadeáš, CZ, 80 TB
Startovalo 11 jezdců
Celkovcě vede Molla Armand ze Španělska s 57 body před Slovákem Lacom Jánoškom, který
má ztrátu tří bodů. Naši jezdci Václav Gryc a Valenta jakub se dělí s 25 body o 6 až 7 místo
Tadeáš Kříž pak je na místě osmém s 20 body.
Femine:
1. Abant Gemma, ESP, 0 TB
2. Abant Miereia, ESP, 1,3 TB
3. Kucová Janka, SR, 3.9 TB
Startovalo 9 jezdkyň.
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Nedělnímu ránu předcházel noční zmatek při přidělování časů, což bylo ovlivňováno
dlouhým jednáním Jury o protestu a neschopostí pořadatele rozlosovat časy. Nejprve byl
stanoven start na 10:00 hodin a jezdci kteří si vylosovali čas odcházeli spokojeně do kempu,
nebo hotelu. Okolo 21.45 minut pak byly časy startu schváleny Jury ale s "malým" rozdílem
start byl stanoven na 8:30 hodin. Bylo na zástupcích - delegátech států, aby tuto zásadní
změnu předali svým jezdcům. Nám se to povedlo což ale již nestihl anglický delegát a tak
jejich jeden jezdec přišel na start s losovaným časem, ten byl však o jednu a půl hodiny
zpožděn. Smůla. Přesto pořadatel jej pustil do soutěže.
Jak okomentovat naše účinkování zde ve Francii. Počasí vyšlo. Výsledky však již méně.
Lehké tratě, bez možnosti opravy chyby. Tratě vyžadovaly naprostou soustředěnost a to v
obou okruzích. Naši však chybovali. Výsledkem je čtvrté místo v národech, ztráta první
pozice Petra Sadílka v seniorech a srovnání bodových rozdílů v této kategorii. Naši jezdci byli
značně rozladěni svým výkonem, a odjeli do České republiky ihned po vyhlášení vítězů. V
kategorii startoval a také vyhrál nám dobře známý Marco Hosel z Německa, který soutěž zajel
bez bodu. Druhý skončil Španěl Alonso Javier s 1 TB.
Sám však nevidím tento nezdar nijak tragicky a věřím že jejich síla se projeví na Slovensku a
pak i v Japonsku
V kategorii po třech závodech vede Španěl Alonso Javier s 43 body. Naši Petr Sadílek,
Roman Chvojka a Adam Procházka se dělí o 2 až 5 místo s 34 body s Angličanem Jamesem
Hylandem.Jde o nejobsazenější kategorii s velmi vyrovnanými výkony jezdců.
Standardní výkon předvedl Jakub Vencl v kategorii Kadet, kde skončil na pěkném 7 místě,
když se šestým jezdcem prohrál na nuly. Honza Bartoš pak skončil na místě devátém, Jirka
Koloc byl 13 a Karel Brambora 19.
Kategorii Kadet celkově vede Ben Slinger z Anglie. Z našich si nejlépe v celkovém pořadí
vede Jan Bartoš a Jakub Vencl na 7 a 8 místě.
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Mezi Experty, kterých odstartovalo 29 jezdců se náš Jirka Šmídl umístil na místě pátém a
celkové se drží na místě čtvrtém. Michal Budský dojel na místě desátém a to také drží v
cekovém pořadí. Vyhrál Francouz Remy Morgan , který má závodní trať tařka za domem což
však jeho výkon nesnižuje, neboť vede i celkové pořadí..
V Mastrech si tentokrát Martin Šimůnek dojel pro místo šesté a Miloš Pospíšil pro místo
deváté. David Hollmann skončil na místě dvanáctém. Zvítězila stálice této kategoriie
Francouzs Vincent Hermance s 12 body.
V Elitě, kde nemáme zastoupení byla na stupních vítezů jen Španělské zastoupení. Vyhrál
Benito Ros, před Cesarem Caňsem a třetím Dani Comasem. Celkově pak vede Benito Ros s
57 body a druhý je Cesar Caňas s 54 body.
Z Francie zdraví Jan Havelka.
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