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MS 2008: La Tour De Scay 

V mailu jsem našel informace z druhého evropského závodu v biketrialu. Ve 
Francouzském La Tour De Scay bylo jistě na co koukat. Výborné jezdecké obsazení a krásný 
přírodní terén doplněny o umělé úseky v místě startu jistě dodali na atmosféře. Více se dočtete 
v článku. 

Sobota 2.3.2008 
Druhý závod seriálu MS se jel 2.-3.8. ve francouzském La Tour De Scay. Po vydatném 
pátečním dešti čekaly v sobotu na jezdce mladších kategorií pěkně kluzké kameny v krasové 
oblasti a několik umělých sekcí. Naši závodníci v kat.BENJAMIN Ondřej Šenk a Matěj 
Popelka statečně bojovali s obtížnými tratěmi. Ondřej byl dokonce po prvním kole na 4.místě, 
ale nakonec si ji neudržel a dojel a dojel 5., Matěj Popelka nakonec 7. 
Velká bitva se odehrála v kat.MINIME, kde se do poslední sekce rozhodovalo o druhém 
místě, bohužel Dominik Puffer se musel spokojit s bronzovou medailí, i když měl stejný počet 
bodů jako druhý jezdec. Po nebezpečně vypadajícím pádu a obnoveném zranění nakonec 
4.místo vybojoval Jan Musil a upevnil tak průběžné druhé místo, které je dobrou pozicí pro 
rozhodující závod v Japonsku. Po výborně zajetém druhém kole se nakonec Václav Gryc 
posunul na 11.místo. V kat.FEMINE bojovala s tratěmi Andrea Kabická a musela se spokojit 
s 9.místem. 
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Neděle 3.8.2008 
V neděli se pak na start postavili jezdci kat.JUNIOR, SENIOR a ELITE. Nezvykle se museli 
poprat nejen s obtížnými tratěmi, ale navíc také s počtem tratí. Organizátor totiž připravil 14 
sekcí na dvě kola a to bylo opravdu hodně pro všechny závodníky. 

Výborně si opět vedl David Herka, který nestačil pouze na francouzského jezdce Fabregase a 
bral stříbro. Další naši jezdci v kat.JUNIOR : 9.místo Michal Piňos, 10.místo Josef Táborský 
a 16.místo Martin Kakáč. Na sejných tratích si to rozdali také Senioři. Nejlépe se umístil na 
7.místě Pavel Procházka, 10.místo obsadil Tomáš Zedek, 13.místo Jiří Koloc a 22.místo Karel 
Brambora. V kat. ELITE se po vydařeném španělském závodě upla pozornost na 17-ti letého 
Vaška Koláře. Po prvním kole sice průběžně držel 3.místo a druhé kolo se mu nevydařilo tak 
jak by si představoval a sklouzl na 6.místo. 9.místo osadil Adam Procházka. 

 

Jana Kakáčová 
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