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MS Terchová
Čtvrtý závod letošního MS se jel na Slovensku. Na Terchovské vrchy se sjelo přes sto jezdců,
kteří tu změřili své síly na trati v různých kat. Oproti ostatním MS se jelo tentokrát na tři dny
a tak v pátek startovaly kat. Fenmine, Benjamin, Pussin a Minime. V Sobotu jeli horská kola
tj. Expert a Master a v neděli Kadet, Senior a Elite.

Pátek 13-tého
V nádherném prostředí Národního parku Malá Fatra,
kde místní cestu z jedné strany řezaliy skály a z druhé
strany místní potok, ve kterém se nacházely asi
nejzajímavější sekce. Ale nebudu předbíhat, protože je
to spíš myšleno na velké kat.
V pátek si na trati od rána měřily síly mladší kat.
Za deštivého počasí je čekalo osm sekcí na dvě kola.
Místní okruh byl nejen náročný, ale i dlouhý. První
sekce byla nedaleko startu. Všechny ostatní pak byly
rozmístěny na asi tak dvoukilometrovém okruhu. Pro
tento den jsme měli na trati několik zástupců z naší
země. Největší očekávání se však upíralo na Vaška
Koláře z Blanska, který se opět zaměřil na titul Mistra
světa a ve svých třinácti letech obhajoval tento titul po druhé v řadě. Závod byl napínavý do
samého konce. Chleba se lámal až na poslední sekci, kde Japonec Yokozeki Yuu zaváhal a
při seskoku z posledního kamene mu sjelo přední kolo a šlápl jeden bod. Ten ho v celkovém
hodnocení závodu posunul na druhé místo právě za Vaška. Vašek zvítězil a získal tak už na
předposledním závodě seriálu MS opět titul Mistra světa a to potřetí v řadě. Gratuluji ještě
jednou.
Výsledek závodu v Minime:
1) Vašek Kolář 38 tr. bodů
2) Yokozeki Yuu 39 tr. bodů
3) Warenghien Maxime 43 tr. bodů
V dalších kat. jsme měli také zastoupení, vyjma kat. Femine. V Benjaminech byla pro
tentokrát slabší konkurence a tak se podařilo prosadit i našim jezdců a na pěkné třetí místo
dojel Jan Musil. Další z našich Martin Kakač byl čtvrtý a pátý dojel Dominik Puffer, který
startoval jen na tomto závodě MS. Benjaminy vyhrál Francouz Fabregas Alexandre a druhé
místo obsadil Fujimaki Kota z Japonska.

Kategorii nejmladších jezdců vyhrál slovák Ladislav Jánoška a i na domácí trati předvedl své
jezdecké umění s ohledem na věk. Druhý dojel Molla Armand ze Španělska. Oba jezdci mají
v průběžném pořadí stejný počet bodů a rozhodne tak závod v Japonsku. Tedy pokud se ho
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aspoň jeden z jezdců zúčastní. Třetí místo obsadil Figuiere Alexis z Francie, ale s velkou
bodovou ztrátou. První dva měli totiž 17 a 18 tr. bodů. Třetí jich na trati nasbíral 57.
V kat Femine vyhrála Španělka Abant Mireia s 25 tr. body druhá dojela Abant Gemma (33 tr.
bodů) také ze Španělska a třetí místo obsadila Kucová Janka s 42 body. U žen se ještě počítá
věkový koeficient. Ten však nerozhodl o celkovém pořadí na prvních třech místech.

Sobota - ještě větší déšť
Za ještě většího deště se na trať vydali jezdci na horských kolech. Tratě pro ten to den byly
připraveny převážně na suché počasí a tak se muselo chtě nechtě v určitých místech
zkracovat. Délka tratí s deštěm dohromady udělal svoje. I přes to byla trať náročná a jezdci se
museli vypořádat s klouzavým kamením. To bylo místy jak mramor a s vodou společně to
jezdilo jak po másle. V Expertech vyhrál Cegarra Daniel (Španělsko), druhý dojel Remy
Morgan (Francie) a třetí místo obsadil Touteau Alexis opět z Francie. Hned o bod za ním
dojel Jiří Šmídl. Náš druhý reprezentant v této kat. Michal Budský dojel na pěkném devátém
místě.
V Masterech jsme měli tři zástupce a nejlépe dopadl Miloš Pospíšil, který obsadil páté místo
což je rozhodně dobrý výkon. David Hollmann dojel devátý a poslední dorazil Ivo Husinecký.
Tratě byly náročné, což je vidět i z bodového hodnocení. Kdy první měl 72 bodů a poslední
zajel závod za plný počet.

Slunečná neděle
Tratě pro tento den byly náročné. Hlavně pro kadety a Elitu. Senioři se s tratěmi vypořádali
celkem v pohodě a na trati nenabrali příliš bodů. Seniory vyhrál Angličan Hyland James s pěti
tr. body. Na druhé místo dojel Roman Chvojka s 6 tr. body a má jistou naději na titul, ovšem
jen za určité konstalace ostatních jezdců. I tak Romanovi držíme palce na klání v Japonsku.
Zatím celkově čtvrtý a na závodě třetí dojel Petr Sadílek s 12 tr. body. Další z našich dojel
Adam Procházka na šestém místě a hned za ním byl jeho bratr Pavel Procházka, osmý dojel
Tomáš Babický. Jirka Hollmann byl dvanáctý.
Barvy Kadetů hájila čtveřice Bartoš, Vencl, Koloc a Brambora. Celkově tak dojeli i v závodě.
Jan Bartoš pátý, Jakub Vencl devátý, Jiří Koloc desátý a Karel Brambora dvanáctý. Obě kat.,
Kadet i Senior tedy slavily úspěch reprezentace.
Elita měla na pořádku již tradičně extremní biketrial. Již zmíněné sekce v potoce byly
opravdu zajímavé a to nejen z diváckého pohledu. Pomalu jsem ztrácel přehled co se dá na
kole vyskočit či kam až se dá doletět. Ovšem pohled na tyto sekce a videa na místním
Festivalu trialových videíí mě utvrdili v tom, že délce a výšce ještě není z daleka řečen konec.

Osmička a její opravdu extrémní přeskok by asi řada lidí nedala ani po nohách. Nutno
podotknout, že tyto sekce jeli i Masteři a to za deště. Slunečná neděle však sekcím dodala
lesk a tak si diváci opravdu užili. Elitu nakonec vyhrál Cesar Canas i přes střídmou volbu
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tratě a několika zaváháních. Druhý dojel Benito Ros a třetí místo ve světové elitě obsadil
Peter Barták a na domácí trati se nejen nepěkně vykoupal, ale ukázal že do elity patří.
I přes několik málo komplikací a standardní dohadování Španělských jezdců a hlavě
nepříjemné počasí se pořadatelům podařilo připravit kvalitní závod seriálu MS. Sekce po
opravách byly kvalitní a odpovídaly náročnosti závodu. Mimo to si ještě pořadatel připravil
novinku v podobě Festivalu biketrialových videí, což byl určitě krok dobrým směrem a
pořadatel možná trošku podcenil množství účastníku festivalu, neboť ke konci byl sál úplně
plný. Bylo k vidění osm videí, z několika států a od různých jezdců či skupin. Např. Biketrial
PSYCHO od Ota Pi a Cesara je opravdu psycho a všem co to neviděli to doporučuji. Video od
jezdců KOXX bylo taky pěkné, ale myslím že vyhrálo video Petra Krause.
Na konec už jen doplňuji, že poslední závod se jede za 14 dní v Japonském ITADORI.
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