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Andorra (Arinsal) po roce
Druhý závod MS v biketrialu 2005 navštívil o tomto víkendu stát Andorra (Arinsal), a tak
vám přináším krátkou informaci o tom, co na jezdce čekalo a jak to všechno dopadlo. Pocelou
dobu pobytu bylo teplé 28°C počasí, přičemž největší problém dělal silný vítr, který nejednou
rozházel stany po celém kempu. Jeden den se "vznesl" i "párty stan" českého vedení a odnesl
jej na protilehlou stráň cca 150 m od místa kde původně stál!
Jedna malá historka z cestování busem, kde jela početná část české výpravy. V noci, když
příjížděli do Andorry, tak na ně čekalo malé překvapení v podobě zákazu vjezdu do 3,5 t. Ze
začátku to vypadalo velmi katastroficky, neboť do cíle scházelo dobrých 10 km!! Po chvíli se
jim ale povedlo zastavit zdejší policejní hlídku a ta se zachovala až neskutečně příjemně a
profesionálně.
Navedla je na obchvat a dokonce je dovedla až na místo pobytu!! Za "odměnu" dostali od
Radima Koláře 2 plechovky "čechišě bír" i když byla obava, aby nešlo o úplatek, ale místní
policie to brala s úsměvem. Rozloučila se a tím byl konec i této malé historky :-)).

Ale teď již k samotným závodům. V sobotu na jezdce mladších kategorií čekala stejně jako
v Anglii velmi náročná trať. Náročné to bylo i jistě tím, že kemp i závod byl situován do
výšky více než 1500 m nad mořem! Pro někoho je problém se v takové výšce procházet natož
pak závodit :-)). Stějně jako loni se jelo v horském masívu, takže na jezdce čekala trať plná
výskoků a seskoků v kamení. Dvě sekce procházely i horskou bystřinou!
Ale i přes tuto náročnost se s tím naši mladí borci vypořádali super, neboť Vašek Kolář v kat.
Minime vyhrál řekl bych i s přehledem a tím, že Abel Mustieles skončil až třetí, se dostal i do
průběžného vedení. Doufám, že Vašek tímto vykročil ke svému dalšímu titulu. V kat.
Benjamin vyhrál opět suveréně Marius Merger z Francie, přičemž náš Jan Musil udržel
druhou pozici z Anglie a mezi těmito dvěma jezdci se rozhodne podle mně i o novém mistru
světa. Jenom doplním, že Mergerovi k tomu stačí vyhrát příští týden v ČR. V kat. Poussin
vyhrál opět Bernat Seuba ze Španělska, jemu zdatně sekunduje Ludovic Fabregas z Francie.
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Škoda jen, že třetího z prvního závodu našeho Tadeáše Kříže (skončil na 4 místě) "předběhl"
Gerard Avecilla ze Španělska. Ale myslím, že Tadeáš mu to vrátí za týden "doma" v Březové.

Výsledky sobota:
Poussin:
1. Seuba (E) - 20 tr. bodů
2. Fabregas (F) - 29 tr.
bodů
3. Avecilla (E) - 52 tr.
bodů
4. Kříž (ČR)
6. Šenk (ČR)
Benjamin:
1. Merger (F) - 31 tr. bodů
2. Musil (ČR) - 48 tr. bodů
3. Molla (E) - 50 tr. bodů
6. Puffer (ČR)
8. Malotín (ČR)
Minime:
1. Kolář (ČR) - 10 tr. bodů
2. Warenghien (B) - 17 tr. bodů
3. Mustieles (E) - 20 tr. bodů
8. Ilčík (ČR)
10. Kuběnka (ČR)
V neděli se pokračovalo závodem dospělých kategorií. Opět se závodilo za velmi pěkného
počasí a na jezdce čekaly tradičně náročné kontrolní úseky. Největší smůlu měl určitě Pavel
Procházka (Senior), který zlomil rám (KOXX), a musel tak v závodě pokračovat na půjčeném
kole - po prvním kole byl dokonce na druhém místě! Zato Roman Chvojka (Master)
"zaskákal" velmi hezky (vlastně nejlépe :-)), neboť svoji kategorii vyhrál a "vyhoupl" se do
čela průběžného pořadí. Ve zbývajících kategoriích se čeští jezdci neztratili (většina jezdců do
osmého místa), ale v neděli jsme vybojovali pouze Romanovu medaili.

Výsledky neděle:
Cadet:
1. Planas (E) - 18 tr. bodů
2. Mino (J) - 33 tr. bodů
3. Shibata (J) - 37 tr. bodů
6. Vencl
8. Brambora
9. Bartoš
11. Koloc - všichni ČR
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Senior:
1. Remy (F) - 19 tr. bodů
2. Takagi (J) - 20 tr. bodů
3. Miyaoka (J) - 22 tr. bodů
5. Procházka A.
7. Sadílek P.
8. Procházka P.
13. Babický
15. Sadílek F. - všichni ČR
Expert:
1. Casas (AND) - 22 tr. bodů
2. Brumoti (E) - 24 tr. bodů
3. Garcia (E) - 30 tr. bodů
6. Budský
14. Klouček - oba ČR
Master:
1. Chvojka (ČR) - 37 tr. bodů rozhodlo více nul.
2. Pčola (SR) - 37 tr. bodů
3. Gomez (E) - 41 tr. bodů
6. Pospíšil
7. Hollmann
8. Číháček - všichni ČR
Elite:
1. Comas (E) - 13 tr. bodů
2. Ros (E) - 19 tr. bodů
3. Caňas (E) - 29 tr. bodů
Národy:
1. Španělsko
2. ČR
3. Francie
Závěrem jen dodám, že všichni jezdci se v pořádku vrací do ČR, kde v Březové u Sokolova
odjedou poslední evropskou soutěž před závěrečným rozhodujícím závodem v Japonsku. Na
soutěž do Březové vás všechny zvu, neboť budou k vidění určitě výborné výkony zejména v
kat. ELITE a MASTER. Po dvou závodech máme tři jezdce v boji o nejcennější medaile.
Vašek Kolář (MINIME) na prvním místě, Jan Musil (BENJAMIN) na druhém místě, Roman
Chvojka (MASTER) na prvním místě. Přijďte je všichni povzbudit o nadcházejícím
víkendu (6.-7.8.) do Březové u Sokolova.
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