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Itadori - 4. závod MS
26.-27.8. se jel čtvrtý závěrečný
závod seriálu MS v biketrialu v
japonském Seki - Itadori.
Japonští pořadatelé připravili
velmi pěkné a obtížné tratě v
různých podmínkách. Všechny
kategorie bojovali na umělých a
přírodních tratích. Přírodní tratě
byly umístěny do koryta řeky,
lesního porostu a na strmé
travnaté stráně.
V sobotním velmi teplém počasí
bojovali mládežnické kategorie.
Ondřej Šenk v kat.Poussin měl
potvrdit své celkové třetí místo.
V samotném závodě udělal
několik drobných chyb a skončil
šestý, ale získané body mu
stačily, aby celkové třetí místo tak uhájil. V kat.Minime české barvy hájili Martin Kakáč a Jan
Musil. Martina trápily natažené kolení vazy a skončil až 8.místě. Ale celkově nasbírané body
v předcházejících soutěžích, mu však celkově zajistili pěkné 3.místo. Jan Musil po velmi
pěkném výkonu, s jedinou hrubkou v závodě obsadil 7.místo a celkově pak místo páté, které
je dobrým příslibem pro příští rok, kdy bude v této kategorii soutěžit druhým rokem.
V neděli se pak představili kategorie Cadet, Senior, Expert, Master a Elite. Naši čtyři zástupci
pak bojovali na vylepšení svých dosavadních pozic. Nejlépe se to podařilo Václavu Kolářovi,
který bojoval rozhodující boj o své páté zlato za sebou. Ten nikoho nenechal na pochybách,
že za svým pátým titulem Mistra světa půjde nekompromisně již od startu. V celkovém pořadí
pak ještě obsadil 6.místo Michal Piňos, 10.místo Josef Táborský a 12.místo Lukáš Kuběnka.
V silně obsazené kat.Senior bojoval po průjmových problémech Adam Procházka. Adam
kterého zdravotní problémy značně oslabily skončil až na 14 místě a z průběžného pěkného
pátého místa skončil nakonec na místě sedmém. Druhý nás zástupce Daniel Bouda skončil
celkově na 29.místě.
Poslední dvě kategorie, které Česká republika obsazovala v zámoří jsou 26" kola (horská kola
) kat. Expert a Master. V kat.Expert stačily Janu Čedíkovi výsledky ze seriálových závodů na
celkově na 7.místo. V prestižní kat.Master svedl velmi těžký boj o stupně vítězů Roman
Chvojka. V Japonském Itadori zajel výborně 2.kolo, kdy jej výsledek posunul na 3.místo,
avšak bohužel, ani tak dobrý výsledek Romanovi nepomohl k umístěná na bedně a musel se
spokojit s celkovým 4.místem na MS. Náš druhý zástupce v této kategorii Ivo Husinecký
obsadil 8.místo.
"Přes složitost letošního seriálu, kdy se proti zvyklostem v Evropě jeli jen dva závody, kdy byl
seriál velmi náročný jednak na čas a finance, jsem s výsledkem spokojený i když naše ambice,
po pravdě řečeno, byly vyšší zejména v kategorii Master a Senior. Vašek Kolář nadále
prokazuje vysokou výkonnost, což jej pasuje na nástupce našeho nejúspěšnějšího jezdce
Josefa Dresslera. Vašek pochází z líhně ÚAMK Blansko, kde jsou i další naši mladí medailisté
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letošního MS, poussin Ondřej Šenk, benjamin Václav Gryc a minim Martin Kakáč. To není
jistě náhoda, ale systematická práce klubového trenéra a reprezentačního trenéra mládeže
Radima Kakáče, který se talentovaným jezdcům dlouhodobě věnuje" .. uzavřel účinkování
našich jezdců na MS Jan Havelka vedoucí reprezentace.

Celkové výsledky seriálu MS:
POUSSIN
1.Fabregas FRA 60 b.
2.Kolárik SLO 51 b.
3.Šenk CZE 43 b.
5.Hlávka CZE 24 b.
BENJAMIN
1.Molla SPA 60 b.
2.Jánoška SLO 54 b.
3.Gryc CZE 28 b.
5.Valenta CZE 19 b.
12.Kebeleš CZE 13 b.
MINIME
1.Fabregas A. FRA 55 b.
2.Hyland UK 50 b.
3.Kakáč CZE 35 b.
5.Musil CZE 27 b.
9.Herka CZE 18 b.
FEMINA
1.Abant M. SPA 57 b.
2.Abant G. SPA 54 b.
3.Morgan UK 47 b.
CADET
1.Kolář CZE 60 b.
2.Courtes FRA 52 b.
3.MUSTIELES SPA 47 b.
6.Piňos CZE 31 b.
10.Táborský CZE 21 b.
12.Kuběnka Lukáš CZE 13 b.
24.Kuběnka M. CZE 1 b.
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SENIOR
1.Muziga SLO 54 b.
2.Mino JAP 43 b.
3.Remy FRA 40 b.
7.Procházka A. CZE 33 b.
29.Bouda CZE 2 b.
EXPERT
1.Brumotti ITA 54 b.
2.Butler UK 47 b.
3.Clarkson UK 42 b.
7.Čedík CZE 24 b.
13.Budský CZE 11 b.
MASTER
1.Savage UK 60 b.
2.Casas AND 48 b.
3.Pčola SLO 47 b.
4.Chvojka CZE 43 b.
8.Husinecký CZE 27 b.
9.Šimůnek CZE 11 b.
12.Pospíšil CZE 6 b.
ELITE
1.Comas SPA 60 b.
2.Terai JAP 50 b.
3.Barták SLO 40 b.
Národy
1.Španělsko
2.Japonsko
3.Anglie
6.Česká republika

