http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/195

Mistrovství Evropy ve Švédsku
O víkendu za účasti 105 jezdců z 11 států Evropy v Nolhaga parku ve Švédském městečku
Alingsas se konalo II. Mistrovství Evropy v biketrialu 2005. V sobotu za drobného deště,
který po chvíli ustal, odstartovaly dívky a žákovské kategorie do 15 let.
"Švédové postavili pěknou, ale nepříliš náročnou trať, s minimem extrémních úseků. Proto
každá sebemenší chyba vás může stát dobré umístění. Je jasné, že každý bod bude rozhodovat
a je třeba se vyvarovat chyb",... radil jezdcům asistent reprezentace Radim Kakáč.

Své "chyby" se dočkal Vašek Kolář obhájce titulu v kategorie Minime "... jediná chyba za
závod, to naštve, sklouzl jsem na kameni a bylo po všem. Jsem zklamanéj, že titul je fuč.
Musím více trénovat i technická šlápnutí, které mě teď tak zradilo." "Vaškovi prohra
neuškodí, naopak si myslím k jeho kvalitám, že jej naopak posílí, vždyť poslední roky vyhrával
co se dalo a porážku zažival výjimečně jen od starších kluků" řekl manager reprezentace Jan
Havelka. V kategorii Benjamin obhajoval Honza Musil. Ten jel naprosto suverénně. Bez
chyb a promyšleně. Již po prvním kole měl jen tři body a za ním další jezdec Ashley Butler
(UK) již bodů 12. V druhém kole výkon zopakoval "… věděl jsem, že to bude na této trati o
nervy a když jsem po prvním kole vedl s náskokem 6ti bodů, jel jsem na jistotu. Kde to bylo
riskantní, tak jsem si raději "šlápl" a to rozhodlo. Jen škoda, že tady nejeli Francouzi, prý mají
školní zkoušky".
V neděli za příjemných 20°C na trať vyrazili borci světové kategorie Master a Elite, společně
se seniory a kadety.
"Trať se jeví náročnější než v sobotu a jsou zde i záludnosti se kterými se jezdci musí
vypořádat. Já našim věřím jsou dobře připraveni a k sobotnímu titulu Honze Musila musíme
ještě něco přidat, aby nebyl sám, uvidíme" řekl Jan Havelka.
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Z našich vyrazil první na trať Roman Chvojka náš elitní jezdec, který přešel na horské
kolo a jel poprvé v kategorii Expert. Nikoho nenechal na pochybách, že i na velkém kole to
umí. Zvítězil s přehledem. "Měl jsem z toho trochu obavu jak to půjde a proto jsem se
soustředil více než obvykle a vyšlo to" řekl v cíli Roman. V kategorii senior zvítězil
způsobem start cíl Ben Slinger z Anglie, který na červené trati dosáhl nejlepšího výsledku,
druhý skončil náš Adama Procházka, pro kterého druhé místo bylo úspěchem i když jistě
myslel i na stupeň nejvyšší. "Jsem zvědav na výkon Jakuba Vencla, který do ME vyhrál
všechny nominace v ČR a má v kategorii Kadet vysoké ambice na vítězství". Slova
Radima Kakáče pak samotný aktér - ambiciózní Pražan Jakub Vencl potvrdil a zvítězil s
velkým náskokem před Jordim Cookem z Anglie a našim třetím Michalem Piňosem. Nakonec
startovního pole startovala světové extra třída kategorie Elite a Master. Ve světové elitě
nemáme zástupce, neboť Roman Chvojka přešel na kola horská. V kategorii Elite ovládli
tradičně Španělé kterým sekundoval Slovák Jan Barták, který skončil třetí. Zvítězil Cesar
Caňás před Dani Comasem. Pro nás byl jistě vrchol výkon nestárnoucího Josefa Dressler v
kategorii Master. "Nevím jak dopadnu, docela se těším, ale mám jisté problémy se zády pokud
mě zdraví podrží ..." Říkal Pepa před závodem. "Já Pepovi věřím, po titulu jistě prahne,
protože to je jediný titul, který ve své dlouholeté kariéře ještě nezískal, je to jezdec, který se
dovede připravit po všech stránkách, a pokud mu to půjde v sekcích tak i "zdravotní potíže
ustoupí". Věřím mu na 100%, že o titul se popere" doplnil Jan Havelka. Josef Dressler se od
samého začátku pral skutečně statečně a bylo vidět že záda drží. Pral se zejména se svým
kamarádem ze Slovenska Štefanem Pčlou ... "V polovine druhéj rundy som na Pepu mal a
veril som, že ještě móžem Pepu dostať, ale nepodarilo sa, Pepo je dobrý chalan a jazdec,
prajem mu toto víťazstvo".
Český tým zvítězil v soutěži družstev před druhými Angličany a třetími Slováky. Domácí
Švédové skončili 4.
"Jsem hrdý na úspěch, kterého jsem zde dosáhli. Byli jsme třetí nejpočetněji zastoupenou
zemí. Jezdci, kteří do Švédska odjeli dokázali, že jsme je vybrali dobře. Mimo mistrů
Evropy Josefa Dresslera, Romana Chvojky, Jakuba Vencla a Jana Musila, jsme na
skalách v Nolhaga Parku uprostřed krásného a čistého Alingsas vydolovali další
medaile: Adam Procházka, Václav Kolář a Tadeáš Kříž stříbro, bronz pak Michal
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Piňos, Dominik Puffer a Tomáš Ilčík.
Početnější účast jsme si mohli dovolit jen díky partnerům z HI-TECu a STUDENT
AGENCY, kteří podporují Českou reprezentaci biketrialu". Řekl na závěr manager
reprezentace Jan Havelka
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