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Singapore - 3. závod MS
Souběžně s populárními BrnoDays se ve stejný víkend jel třetí závod Mistrovství světa v
Biketrialu. Na ostrově Sentoza nedaleko Singapuru kde vládlo obrovské vedlo a vysoký
vlhkost vzduchu, si to přišli rozdat jezdci ze všech koutů světa.

Trať byla pestrá, některé sekce se jely v deštném pralese,
některé na pláži a poslední byla umělá u startu. Jelo se na dva okruhy, přičemž jeden okruh
měl 6 km, což na Evropské poměry bylo nezvykle mnoho. Řada jezdců se potýkala s časovým
limitem což potkalo i naše jezdce. Červená trať na které startovala kategorie senior a kadet, se
stávala z deseti kontrolních úseků které byly nízké až střední obtížnosti, ale velmi dlouhé.
Každá chyba se tvrdě projevila na postavení ve výsledkové listině. Vašek Kolář usilující u
titul mistra světa v kategorii Cadet v kontrolních úsecích nezvykle kazil a tak jeho korunovace
se odkládá. Rozhodne poslední soutěž v Japonském Seki-Itadori, kde se rozhodne mezi
Francouzem Courtesem a
Kolářem. Držme palce.
V sobotním závodě v
kategorii Minime skončil z
našich nejlépe v úřadující
mistr Evropy Martin Kakáč
z Blanska, který vybojoval
stříbro, pátý dojel byl Jan
Musil. Šenk v Poussin
skončil na čtvrtém místě.
V nejsledovanější kategorii
ELITE se již rozhodlo i
Mistru světa. Stal se jím
DANI Comas ze Španělka.
Poslední závod tohoto
čtyřdílného seriálu se jede za
týden v již zmiňovaném
Japonsku.
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Výsledky:
SENIOR
1. Muziga Peter, Slovensko
8b
2. Mino Atomu, Japonsko 8b
3. Procházka Adam, Česko
11b
14. Bouda Daniel , Česko
22b
Celkově po třech závodech
Adam procházka figuruje na
4 místě
KADET
1. Courtes Theau, Francie
20b
2. Mustieles Abel, Španělsko
21b
3. Kolář Václav, Česko 31b
4. Piňos Michal, Česko 44b
7. Táborský Josef, Česko 59b
9. Kuběnka Lukáš, Česko 85b
Celkově po třech závodech vede Kolář s 55 body před Courtesem s 52 body.
O mistru světa se rozhodne v Japonsku právě mezi nimi.
MASTER
1. Savage Ben, Anglie, 23b
2. Pčola Štefan, Slovensko 36b
3. Casas Xavi, Andora 37b
5. Chvojka Roman, Česko 49b
7. Husinecký Ivo, Česko 85b
Chvojka v celkovém pořadí propadl z 3 místa na místo páté.
EXPERT
1. Nagaya Naoki, Japonsko, 2b
2. Brumotti Vittorio , Itálie 4b
3. Butler Daniel, Anglie, 5b
7. Čedík Jan, Česko 57b
ELITE
1. Comas Dani, Španělsko 23b – je již Mistrem světa 2006
2. Barták Peter, Slovensko 47b
3. Alonso Javier, Španělsko 62b
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AKTUALIZOVÁNO:
Třetí kolo MS v biketrialu - SINGAPORE
V sobotu 19.8. se jel za velmi horkého a pro naše jezdce nezvyklého počasí ( vlhkost vzduchu
90 % ) třetí ze závodů MS v dalekém Singapuru. Po dlouhém letu z Evropy nás sice velmi
unavené , ale zvědavé přivítalo nádherné město s velkými mrakodrapy, čínskou čtvrtí,
indickou ulicí a jinými zajímavostmi. Závod se jel na rekreačně využívaným ostrově Sentosa,
Silaso Brach, který je spojen mostem s pevninou.
Celé MS bylo zahájeno v 8 hod. zahajovacím ceremoniálem.Samotný závod potom v 10.30
hod.místního času ( v ČR bylo v tu dobu 4.30 hod.). Za Českou republiku bojovali v
mládežnických kategoriích Ondřej Šenk v kat. POUSSIN, Martin Kakáč a Jan Musil v kat.
MINIME. Tratě byly zajímavé, ale na naše poměry lehčí což znamenalo , že bude rozhodovat
každý bod. První dva kontrolní úseky (KÚ) byly na uměle vytvořených vlnolamech na pláži.
Poté se jezdci přesunuli do opravdové džungle mezi tropické rostliny, liány a dokonce i
opičky. Poslední KÚ v prostoru startu byly uměle vytvořené překážky. A jak to vše dopadlo?
V kat. POUSSIN Ondra Šenk právě po chybě na umělé sekci (sjel mimo houpačku)obsadil
4.místo a o celkové třetí se ještě bude muset poprat v Japonsku. Stejně osudová jako pro
Ondřeje byla tato sekce i pro Honzu Musila v kat.MINIME, který při výskoku na sud
uklouznul a spadl. Jeho páté místo je překvapením avšak dobrým příslibem na příští rok,
protože v této kat.zůstává. Posledním rokem zde bojuje Martin Kakáč a opravdu se mu daří.
Po slabších výsledcích ve Španělsku a Francii se mu dnes dařilo. I přes dvě jednobodové
chyby obsadil Martin 2.místo, které je dobrou výchozí pozicí pro závod v Japonsku. Pro
dnešní den se s Váma loučíme a další zprávy přineseme zítra, kdy startují kat.Kadet,
Senior,Master,Expert a Elite.
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