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La Tour de Sçay (Francie) - Třetím závodem pokračoval o
víkendu seriál biketrialového mistrovství světa. České reprezentaci
se tentokrát příliš nedařilo, výjimkou nebyli ani jezdci z
Kutnohorska. Relativně jednoduché tratě vyžadovaly stoprocentní
soustředění v průběhu celého závodu a jedna chyba hned
znamenala propad o několik příček v pořadí.

Pro Miloše Pospíšila, který závodí v elitní kategorii Master, bylo
deváté místo ve Francii zklamáním. "Moc se mi nedařilo, nemohl
jsem se stoprocentně koncetrovat," pokrčil rameny a pokračoval:
"Trať mi moc nesedla, což jsem tušil už při obhlídce úseků. Měl jsem
z toho malinko strach." První kolo Miloš pospíšil totálně pokazil. "Ve
druhém kole jsem se zlepšil o jedenáct bodů," shrnul závod vedoucí
jezdec mistrovství republiky. Zlepšení ovšem v konečném součtu
stačilo pouze na deváté místo.

Evropská část mistrovství světa skončí ve slovenském městečku
Těrchová. "Pro mě to bude poslední závod, do Japonska nepoletím,"
naznačil Miloš Pospíšil. Do Japonska totiž obvykle cestují pouze
jezdci, kteří mají šanci na celkové medailové umístění. "Kdyby to
vypadalo, že bych mohl skončit do třetího místa, asi bych tam letěl,"
zamyslel se. Se svým výkonem v prvním závodě ve Španělsku, s
druhým vystoupením v Andoře je Miloš Pospíšil celkem spokojený.
"Třetí závod ve Francii měl trochu rozházel, na Slovensku se budu
snažit zajet a celkový výsledek si polepšit. Do osmého místa bych
mohl skončit," uvažoval Miloš Pospíšil.

"Na lehké trati rozhodoval každý trestný bod," řekl Tomáš Babický,
který z jezdců Kutnohorska dopadl nejlépe. V kategorii Senior si
dojel pro šesté místo, i když mohl pomýšlet výše. "Nejvíce mě štve,
že jsem na třetí místo ztratil pouhý jeden trestný bod," povzdechl v
cíli. Tomáši Babickému se příliš nepovedlo první kolo. "Podjela mi
brzda při seskakování kamenné kaskády po zadním kole, spadl jsem
a dostal jsem plný počet pšti trestných bodů," popsal zřejmě klíčový
okamžik závodu. Celkem šel do druhého kola se sedmi trestnými
body. "Je obrovská škoda té pětky," litoval. Druhé kolo zajel opět
dobře, nasbíral jen tři trestné body, což mu v součtu vyneslo šesté
místo, nejlepší umístění z Čechů v této kategorii. Vyhrál Marco
Hösel, který z celého mistrovství světa v kategorii Senior jel právě
jen v závodě ve Francii. "Nikdo jsme jeho rozhodnutí nechápali.
Patří do Elity," kroutil hlavou Tomáš Babický. Ten měl stejný počet
bodů jako čtvrtý a pátý jezdec. "Porazili mě, měli totiž více nul,"
vysvětloval.

V kategorii Kadet se nedařilo Karlu Bramborovi. "Trať byla
jednoduchá, hodně úseků projel bez chyby, ale nestačilo to,"
hodnotil výkon bratra Tomáš Babický. Karel Brambora se musel
spokojit s devatenáctým místem.

Mistrovství světa bude pokračovat čtvrtým závodem o víkendu v
Těrchové (Slovensko).

Výsledky 3. závodu

Master: 1. Vincent Hermance (Fra), 2. Ben Savage (UK), 3. Pawel
Reczek (Pol), ... 6. Martin Šimůnek, ... 9. Miloš Pospíšil, ... 12.
David Hollman.
Elite: 1. Benito Ros (Spa), 2. Cesar Caňas (Spa), 3. Dani Comas
(Spa).
Senior: 1. Marco Hösel (Ger), 2. Javier Alonso (Spa), 3. James
Hyland (UK), ... 6. Tomáš Babický, 7. Pavel Procházka, 8. Adam
Procházka, ... 10. Roman Chvojka, ... 13. Petr Sadílek, ... 18. Jiří
Hollman.
Expert: 1. Morgan Remy (Fra), 2. Daniel Cegarra (Spa), 3. Alexis
Touteau (Fra), ... 5. Jiří Šmídl, ... 10. Michal Budský.
Kadet: 1. Ben Slinger (UK), 2. Marco Thomä (Ger), 3. Eduard
Planas (Spa), ... 7. Jakub Vencl, ... 9. Jan Bartoš, ... 13. Jiří Koloc,
... 19. Karel Brambora.
Minime: 1. Yuu Yokozeki (Jap), 2. Václav Kolář (CZ), 3. Rodrigue
Timellini (Bel), ... 10. Michal Piňos, ... 14. Josef Táborský, ... 21.
Tomáš Ilčík.
Benjamin: 1. Marius Merger (Fra), 2. Alexandre Fabregas (Fra), 3.
Thomas Hyland (UK), ... 8. Jan Musil, ... 11. Martin Kakáč.
Poussin: 1. Armand Molla (Spa), 2. Ladislav Jánoška (Slo), 3.
Alexis Figuiere (Fra), ... 6. Václav Gryc, ... 8. Jakub Valenta, 9.
Tadeáš Kříž.
Femine: 1. Gemma Abant (Spa), 2. Miereia Abant (Spa), 3. Janka
Kucová (Slo).
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