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Březová - třetí závod MS 2005  

Po závodech v Anglii a Andoře se peloton biketrialistů přesunul do ČR přímo do města 
Březová u Sokolova. Březováci jsou co do počtu pořádaných MS v České republice již 
"mazáci", neboť letošní soutěž je jejich pátou v pořadí, takže se dal očekávat velmi kvalitní 
závod jak svým zázemím tak i skvělou tratí. 

V pátek 5.8. se na hlavním náměstí konal pokus o překonání světového rekordu ve výskoku 
na pevnou překážku. Při účasti všech špičkových jezdců to byla parádní podívaná doplněna o 
perfektní výkony. 20" kola vyhrál Japonec Keita Miyaoka výkonem 176,2 cm a 26" kola 
vyhrál nikdo jiný než famózní Francouz Vincent Hermance výkonemx 173,2 cm. Jenom 
podotýkám, že světový rekord odolal a to pouze cca o 4 cm resp. o 2 cm, vítězové na 
překážku skákali, aniž by k tomu potřebovali "kolíbku" skákali totiž přímo na kola!! 

Třetí závod MS odstartoval v sobotu 6.8. 
závodem mladších kategorii a výjimkou oproti 
předchozím závodům byl i start kategorie 
Master a Expert. Takže hned na úvod jsme 
měli všechny naše naděje a dosud nejlepší 
jezdce v dalším boji o co nejlepší umístění 
Romana Chvojku v Masterech, Honzu Musila 
v Benjaminech a Vaška Koláře v Minimech. 
Sekce kategorie Master a Expert byly hodně 
náročné, to lze vyčíst i z nasbíraných bodů v 
těchto kategoriích. Malé kategorie měly sekce 
oproti předchozím závodům o něco málo lehčí. 
Jelo se za celkem dobrého počasí i když závěr 
trochu pokazil déšť. 

Vašek Kolář si vedl opravdu skvěle, vyhrál 
celkem s přehledem před druhým Abelem 
Mustielesem a předposlední soutěží si upevnil 
celkově vedoucí pozici. V kategorii Benjamin 
je již boj o titul rozhodnutý, nebož již potřetí 
vyhrál Francouz Marius Merger. Náš Honza 
Musil skončil taktéž potřetí druhý a toto 
umístění mu patří i celkově, takže Honza je náš první jistý medailista! Honzovi moc 
gratulujeme! :-) Dvojici doplnil třetí Jeremy Ferreira z Francie. 

V Masterech se čekal největší souboj mezi naším Romanem Chvojkou a Francouzem 
Vincentem Hermancem, bohužel Roman měl v závodě velkou smůlu, neboť v prvním kole 
rozbil brzdu a oprava jej stála hodně času a to mělo za následek pozdější dojezd za deště, 
když už většina jezdců byla v cíli. A tak české barvy v této kategorii hájil čtvrtým místem 
Martin Šimůnek. Roman skončil po velkém boji pátý, ale i tohle umístění by mu mohlo stačit 
na celkově druhé místo což, by byl jeho životní výsledek v MS.  
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Skok vysoký: 

26" kola:  
1. Vincent Hermance (Francie) - 173,2 cm 
2. Vlastislav Čiháček (ČR) - 141 cm 
3. Tim Stedman (Anglie) - 141 cm 

20" kola:  
1. Keita Miyaoka (Japonsko) - 176,2 cm 
2. Peter Muziga (Slovensko) - 171 cm 
3. Chris Light (Anglie) - 156 cm 

Výsledky sobota: 

POUSSIN: 
1. Ludovic Fabregas - (Francie) - 1 tr.bodů  
2. Bernat Seuba - (Španělsko) - 9 tr.bodů 
3. Albert Sandritter - (Německo) - 23 tr. bodů 
5. Tadeáš Kříž - celkově zatím na 3. místě 
6. Ondřej Šenk oba (ČR) 

BENJAMIN:  
1. Marius Merger - (Francie) - 9 tr.bodů - již jistý mistr světa 
2. Jan Musil - (ČR) - 24 tr.bodů - již jistý 1. vicemistr světa 
3. Jeremy Ferreira - (Francie) - 29 tr.bodů - již jistý 2. vicemistr světa 
6. Dominik Puffer  
10. Ondřej Malotín oba (ČR) 

MINIME:  
1. Václav Kolář - (ČR) - 9 tr.bodů - celkově zatím na 1. místě 
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2. Abel Mustieles - (Španělsko) - 20 tr.bodů 
3. Maxime Warenghien - (Belgie) - 25 tr.bodů 
8. Tomáš Ilčík  
11. Michal Kuběnka oba ČR 

MASTER:  
1. Vincent Hermance (Francie) - 33 tr. bodů 
2. Jan Šidlík (Slovensko) - 55 tr. bodů 
3. Alberto Gomez (Španělsko) - 61 tr. Bodů 
4. Martin Šimůnek  
5. Roman Chvojka - celkově zatím na 2. místě 
8. David Hollmann 
9. Miloš Pospíšil 
11. Vlastislav Čiháček všichni (ČR) 

EXPERT:  
1. Thomas Ohler (Rakousko) - 37 tr. bodů 
2. Juan Pedro Garcia (Španělsko) - 39 tr. bodů 
3. Wesley Belaey (Belgie) - 45 tr. bodů 
13. Michal Budský  
17. Pavel Klouček oba (ČR) 

 

V neděli 7.8. na trať vyjely zbývající tři kategorie CADET, SENIOR a ELITE. Na jezdce 
čekala nesmírně náročná trať, kterou ještě ztížil nepříjemný déšť, ale i tak na jezdce sem tam 
vykouklo sluníčko. V kategorii Cadet byl nejlepší z našich Jakub Vencl na 4. místě. V 
Seniorech byl nejlepší z našich Adam Procházka na 4. místě, který po prvním kole dokonce 
vedl! V Elite vyhrál Španěl Cesar Caňas, který se tímto vítězstvím dostal do celkového vedení 
kat. ELITE. Jezdce i přes nepřízeň počasí přišlo podpořit spousta diváků. A pro vítěze byly 
po zásluze připraveny až 1 metr vysoké poháry! 
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Výsledky neděle: 

CADET:  
1. Eduard Planas - (Španělsko) - 62 tr. bodů - již jistý mistr světa 
2. Peter Backgren - (Švédsko) - 74 tr. bodů 
3. Atomu Mino - (Japonsko) - 74 tr. bodů 
4. Jakub Vencl - 78 tr. bodů - celkově zatím na 4. místě 
6. Michal Piňos 
8. Jiří Koloc 
9. Jan Bartoš 
13. Karel Brambora - všichni ČR 

SENIOR: 
1. Ben Slinger - (Anglie) - 18 tr. bodů  
2. Marco Hosel - (Německo) - 21 tr. bodů  
3. Keita Miyaoka -(Japonsko) - 21 tr. bodů 
4. Adam Procházka - (ČR) - 22 tr. bodů - celkově se zatím dělí o 3.- 4.místo 
6. Petr Sadílek 
7. František Sadílek 
11. Pavel Procházka 
15. Tomáš Babický 

ELITE:  
1. Cesar Caňas - 14 tr. bodů 
2. Benito Ros - 16 tr. bodů 
3. Dani Comas - 29 tr. bodů - všichni (Španělsko) 

Pohár národů: 
1. Španělsko 
2. Francie 
3. ČR 

Závěrem bych citoval slova vedoucího české výpravy Jana Havelky: "Pro jezdce to byl dnes 
velmi náročný závod, ale i přesto se s ním každý vypořádal dobře." Na otázku jak hodnotil 
závod jako celek dodal: "Organizačně byl závod uspořádán na špičkové úrovni a za to patří 
díky všem v Březové." 
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