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MS Blansko - Španělský koncert

Kdo nebyl z biketrialistů a jejich příznivců
tuto sobotu a neděli v Blansku, tak přišel o mnoho
pěkných zážitků naplněných adrenalinem. První soutěž
se vydařila po všech stránkách, od ideálního počasí,
přes diváckou kulisu až po nervy drásající souboje o
pódium. Blanenští diváci nechyběli ani v sobotu, při
soutěžích mládeže.

Pravé peklo nastalo v neděli, kdy celá lavina diváků se
valila kolo od kola společně s Elitou, ale zejména s
Kadety, kde měli „svého božského Vaška“ – Vaška
Koláře. Ten bojoval jako lev za naše barvy, ale na
stupínek nejvyšší nedosáhl, porazil jej jeho věčný
soupeř Abel Mustieles ze Španělska o pouhé dva, dva
body.
V sobotu na nejvyšší stupínek z českého týmu vystoupal
jen Matěj Popelka, který v kategorii Poussin potvrdil
svoje kvality co by letošní Mistr Evropy. Na stupních ho doplnil Marek Hlávka, který skončil
třetí, když po prvním kole byl druhý. V kategorii Benjamin se nikdo z našich na stupně vítězů
neprosadil. Škoda. V kategorii
Minime, o první dvě místa se podělili cizinci Marius Merger (Fr) a Armand Molla (Šp). S
odstupem za nimi se vedl tuhý boj o třetí místo, kde v druhém kole v jednom okamžiku na
třetí místo kandidovalo celkem pět jezdců a mezi nimi tři naši. Musil, Puffer a Gryc. Nakonec
z toho boje vyšel vítězně Honza Musil, čtvrtý skončil Dominik Puffer a sedmý nejmladší z
nich Vašek Gryc. Kategorie Femine již tradičně patřila dvojčatům ze Španělska sestrám Gemě
a Mireil Abantovým. Třetí skončila Tatiana Janíčková ze Slovenska. Naše dívky zde
sbíraly, po dlouhé době odmlky, první zkušenosti v MS a uzavřely startovní pole. Přesto je
jim třeba přiznat, že všechny bojovaly po celou soutěž příkladně.
V neděli se rozjel závod již v 9:00 hodin. Na start se postavilo 109 jezdců z pěti kategorií. V
kategorii Elite jsme neměli žádného našeho zástupce. Podpora diváků se přenesla na
Slovenského jezdce Petra Bartáka, kterému vytvořili pocit domácího prostředí, neboť je i
pravidelným účastníkem českého mistrovství. Španěl Benito Ros nikoho nenechal na
pochybách, že touží opět po titulu mistra světa a jasně zvítězil s 10 trestnými body, právě před
Peterem Bartákem který jich nasbíral 23. Na třetí místo se překvapivě probojoval další Španěl
De La Pena s body 30. V kat. Senior se překvapivě objevil nám známý Rafal Kumorowski z
Polska.
Polák patří ke světové špičce a jen neúprosný systém jmenování a postupů do Elity jej poslal
mezi Seniory. Nutno říci, že nespravedlivě, což dokázal svým výkonem. Kontrolní úseky,
mimo poslední sekce v prvním kole projel za nula a s pěti body jasně zvítězil. Druhý skončil
další Polák Karol Serwin se 7 body a třetí loňský kadet Eduard Planas (Sp) s 11 body. Naši
nejlepší Pavel Procházka a Michal Budský skončili v poli poražených, když na desátém místě
skončil Pavel s 24 body a Michal hned za ním s 29 body. Pavla postihla nepříjemná nehoda,
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kdy již podruhé při závodě MS mu praskl rám kola. Výměna rámu nebyla možná a tak se
hledalo kolo které by nejlépe odpovídalo jeho potřebám a to doslova a do písmene i mezi
diváky. Pavla zachránila přítomnost Honze Bartoše, který tu byl jako divák a ač se s kolem
jako každý nerad loučil, kolo Palovi poskytl. Po úpravách brzd a nové technické prohlídce
pak Pavel mohl pokračovat v soutěži, jejíž závěr si asi moc již nevychutnal. O Cadetech již
byla řeč na začátku, ale skutečně kdo zde nebyl přišel o jeden z nejhezčích soubojů. Na špici
se vedl urputný boj od samého počátku, a že nějakého diváka nepostihla srdeční nevolnost,
bylo jen věci náhody nebo dobré kondice Vaškových příznivců. V dobré hlasové kondici byl i
početný a temperamentní doprovod Abela Mustielese ze Španělska . Vše rozhodovala až
poslední překážka, kterou ke zklamání diváků Abel, stejně jako Vašek Kolář projel
bezchybně. V horských kolech v kategorii Master se poprvé po roční odmlce způsobené
zraněním objevil mnohonásobný mistr světa z 20“ kol Španěl Canas Cesar. Vedl si i po
změně kola výborně a zvítězil s 12 body, před Benem Savage (UK) třetí skončil Japonec
Yoshimasa Nagaya. Roman Chvojka zajel dobrý standart a má po pátém místě, dobrou
výchozí pozici pro závěrečný boj o podium. Tam by jsme jej rádi na závěr MS v Japonsku
viděli. V kategorii Expert zvítězil Juan Pedro Garcia (Šp) se kterým se o první místo až do
závěru pral Jakub Vencl, která zaostal nakonec o dva body a skončil druhý. Jen škoda, že
necestuje do Japonska, kde se mohl porvat o Mistra světa. Třetí skončil Němec Andreas
Lehman.
V Poháru národů vyhráli suverénně Španělé, druhý skončil Český tým a třetí Francie.

Vše se podle očekávání rozhodne až v Japonsku, kam odlétá nejpočetnější delegace Českého
biketrialu všech dob již 20. srpna, očekávaný návrat do vlasti s medailisty a možná i Mistry
světa je 28.8. v 18:00 příletem na pražské letiště Ruzyň. Držte palce.
Víkend byl tedy plný biketrialu a kdo tedy na závodech nemohl být ať se určitě podívá dnes
(pondělí) na Branky, body, vteřiny na ČTV 1 a na 30 min. reportáž z MS na ČTV 4 Sport, ve
středu 8.8.2007 je premiéra ve 20:00.
ST - 20:00 / MS v biketrialu 2007 Blansko
Premiéra / Další vysílání: ČT4 SPORT 9.8. 13:10, ČT4 SPORT 11.8. 15:25
Rychle napsal a dobře nafotil
Jan Havelka
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