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MS 2008: JAPAN

Po páteční kontrole sekcí nasvědčovalo všechno tomu, že půjde o nenáročný
závod jak pro sobotní tak i pro nedělní kategorie. S výjimkou několika sekcí pro kat. ELITE
bylo vše poměrně jednoduché. Pořadatelé připravili tradiční sekce. Jeden kontrolní úsek
umístěný ve strmé travnaté stráni, 7 KÚ v lesním korytě potoka a dva KÚ umělé v prostoru
startu a cíle. Bohužel vše bylo jinak.
Sobota 23.8.2008
V pátek večer začalo pršet a toto počasí vydrželo až do nedělního rána. Všechny sekce se
rázem staly kluzkými a náročnejšími. Ve všech sekcích se střídalo bláto s kluzkým kamenem
nebo umělou překážkou. Nutno říci , že kluci bojovali až do poslední sekce. V kategorii
BENJAMIN jel náš nejmladší jezdec výpravy Ondřej Šenk. Z předcházejících dvou kol měl
vše rozjeto na medailové pozice. Po špatně zajetém prvním kole ( 9.místo ) musel zabojovat
ve druhém. To se ale nestalo a v japonském závodě skončil devátý. I toto umístění však
stačilo na celkové 2.místo. V kat. MINIME jel Jan Musil, Dominik Puffer a Václav Gryc.
Honza bojoval hlavně se španělem Pratem. Po prvním kole měl o čtyři body více jak Špatněl.
Po výborně zajetém druhé kole ( 1 tr.bod ) vypadalo vše nadějně. Bohužel i Prat dovezl
z druhého kola 1 bod. Vše ale dopadlo dobře. V závodě skončil Honza druhý a tato pozice mu
zůstala i za celý šampionát. Máme tedy dva 1.vícemistry světa. Dominikovi se v závodě
nedařilo , jak by si představoval. Skončil desátý a celkově na pěkném šestém místě. Naopak
Vašek Gryc zajel velmi pěkné 7. místo, které ho v celkovém pořadí posunulo na místo.
V kat. FEMINE hájila naše barvy Andrea Kabická. I ona se statečně prala s blátivými
sekcemi. Šesté místo v závodě jí stačilo i na celkové šesté místo.

Neděle 24.8.2008
Neděle nás ráno
překvapila slunečným
počasím. V 7 hod. se
jezdci začali sjíždět na
technickou kontrolu a již
v 8,30 hod. vyjel na trať
první jezdec a to hned
náš Michal Piňos. Za
ním v intervalu dvou
minut startovali David
Herka, Martin Kakáč a
Josef Táborský. To
znamená naši junioři.
Závod se vyvíjel dle
našeho přání. Již po
prvním kole si David
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udělal náskok před svým soupeřem Samuelem Grečnerem ze Slovenska. Ostatní jezdci se
drželi do první desítky. I když se Davidovi nezadařilo v druhé kolo přesto náskok stačil na
vítězství v závodě a tím pádem i na titul Mistra světa pro rok 2008. Velmi dobře zajel i
Michal Piňos i s nepříjemnou opravou celého předního kola. Jeho 5.místo v závodě
znamenalo v celkovém hodnocení 3.místo a titul 2.vícemistr světa. Josef Táborský skončil
celkově na pěkném 5.místě a Martin Kakáč byl čtrnáctý.
V kat. SENIOR jsme měli jediného zástupce. Pavel Procházka jel do Japonska s předsevzetím
zabojovat a posunout se v celkovém hodnocení 82 jezdců na přední pozice. Hned duhá sekce
v prvním kole , ale rozhodla jinak. Pavel ve snaze zabránit pádu z kluzkého kamene stoupnul
na ještě šikmější a kluzčí kládu a natáhnul si pravý tříslový a stehení sval. Nevzdal se a
s velkými bolestmi nohy dokončil závod na 15.místě. V celkovém hodnocení se posunul na
11.místo což není příliš příznivé pro naše barvy.

V kat. ELITE jezdí
na zkušenou Václav
Kolář a nevede si
vůbec špatně. Spíše
hodně zaskočil
takové jezdce jako je
Dani Comas, Peter
Barták, Kazuki Terai
a další. Jeho 3.místo
ve Španělsku,
5.místo ve Franci a
6.místo v Japonsku
nasvědčuje tomu, že
nám vyrůstá kvalitní
elitní jezdec a že se
s ním musí počítat.
Vašek je v Itadori již
známý a svým výkonem na elitním tratích udivoval japonské diváky. Jeho celkové 5.místo
z celého seriálu MS je velkým příslibem do budoucna.
I když někteří jezdci nebyli se svými výsledky spokojeni, přesto všem blahopřeji
k dosaženým výsledkům.
Celkové výsledky Mistrovství světa v biketrialu zde:
http://www.wbc2008.jp/eng/modules/news/
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