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Doba hliněná aneb první dojmy ze Španělska

Druhé kolo letošního MS se jede ve Španělském Sant Miguel de Campmajor - přesněji o pár kilometrů vedle v areálu
kempu Fang Aventura u katalánského Banyoles. Podmínky ubytování jsou poněkud spartánské, ale teplá voda v
(hromadných) sprchách teče, elektřina už se také podařila zapojit, místní voda sice není (oficiálně) pitná, zato je tu k
dispozici wi-fi připojení a podmáčená louka je poté, co přestaly deště, už také obyvatelná.

Tratě jsou situované okolo místního potoka a první, co českého jezdce při pohledu na ně napadne, jsou Mlýnky. Výjezdy
na podemleté hliněné břehy potoka, sjezdy po slizkých kořenech, kameny kluzké jak mýdlo... Naprosto něco jiného než
byla Březová! Některé seskoky jsou opravdu hodně vysoké a hlavně všudypřítomná hlína klouže, klouže a klouže. Velké
tratě to mají ještě okořeněno tím, že polovina sekcí je dva kilometry dál proti proudu potoka.

Česká výprava si ale nenechá kazit náladu, chvíle před závodem tráví koupáním v jezeře v blízkém Banyoles případně v
moři (ti odvážnější, kterým tolik nevadí medůzy a chobotnice) a brbláním nad panujícím "letním" počasím.

Takže uvidíme, jak si zítra povedou chlapci a děvčata na malých sekcích. Start je už v 8:30.

29.7.2011, RJ

MS Španělsko - výsledky z prvního dne

První den je za námi. Jak proběhl a jak dopadl? Přes noc sekce sice stihly trochu obeschnout, ale šedě zatažená obloha
moc optimisticky nevypadala. Předpovědi na Meteo-blue hlásily silný déšť od 14:00. Start probíhal podle časového
pásma maňána, které ale mělo zpoždění pouhých deseti minut oproti středoevropskému, což je na španělské poměry
obdivuhodné. První startovaly feminy, následované poussiny, benjaminy a minimy. Na první sekci se samozřejmě udělala
fronta, naštěstí jen na půl hodiny - na celý závod bylo přitom hodin pět.

Přesně ve dvě hodiny přišla ohlášená bouřka a ohlásila se hned na úvod bleskem přímo do lesa mezi sekce. Andrea
Riva, který právě stál nachystaný na zadním kole na seskok, se prý jen otřásl, položil kolo, ale pak ho znovu zvedl a
pokračoval. Horší byl liják, který spustil vzápětí a který stál Matěje Popelku čtvrté místo - poslední dvě sekce jel už v
dešti a chytl dvě pětky na sekcích, které mohl zajet.

Výsledky tedy uvádím tak, jak probíhal start: ve feminách na prvním místě bez nějakého překvapení Gema Abant (CAT,
26 tb), druhá Mireia Abant (CAT, 40,3 tb), třetí Kristina Sýkorová (SK, 52 tb). Z našich nejlépe čtvrtá Mája Křivová (62,4
tb), Martina Očadlíková skončila s plným počtem 104 tb. na posledním, osmém místě - vinu na tom mělo asi i to, že
jako jedna z mála má ráfkové brzdy, které v tomto závodě vedeném potokem byly velkým handicapem.

V minimech vyhrál Sergio Garcia ze Španělska s 31 tb, za ním Andrea Riva (IT, 43 tb)a třetí největší čahoun mezi
minimáky Ludovic Fabregas (F, 50 tb). Matěj Popelka "díky" počasí šestý (60 tb), přičemž bodově byl stejně jako pátý a
od čtvrtého místa jej dělily jediné dva body. Další z našich Ondra Šenk (71 tb) osmý, Marek Hlávka (80 tb) dvanáctý.

Naši benjamini nasbírali trestných bodů více, než by bylo milo, byli jsme rádi za každou zajetou sekci - a nebylo jich
zrovna moc, Míša Pavlík v prvním kole zajel dvě trojky a Lukáš Janka jedinou. Druhé kolo se více dařilo Lukášovi a
výsledky jsou následující: první Yuga Ujikawa (JAP, 23 tb), druhý Ryoga Tsuchiya (JAP, 25 tb), třetí Borja Conejos (SPA,
33 tb). Lukáš Janka desátý (71 tb), Michal Pavlík třináctý (72 tb spolu s dalšími dvěma jezdci, rozhodoval čas).

V poussinech si nenechal první místo vzít Adam Morewood (UK, 11 tb), za ním Seiya Ujikawa (JAP, 14 tb), bronz Alan
Rovira (CAT, 22 tb). Péťa Mokrý skončil šestý (62 tb), Kryštof Hanzal devátý (70 tb).

Na vysokých hodnotách trestných bodů je vidět, že mokrá hlína kluky řádně potrápila. Teď všichni sčítají body za
umístění z Březové a ze Španělska a čekají, jak to dopadne v součtu.

30.7.2011, RJ

MS Španělsko - den druhý a celkové výsledky

Sobotní večer patřil slavnostnímu zahájení šampionátu. Stejně jako
vloni byla dali organizátoři jasně najevo, že se sice závod nazývá
"španělský", ale organizují jej Katalánci. Při slavnostním nástupu tak
národy doprovázely děti v místních krojích a po nezbytných
proslovech, hymnách (Švédi tentokrát hlavami nekroutili, takže asi
všechno o.k.) a písni "Biketrial is in my heart" nám předvedli místní
folklórní specialitu: stavění lidských hradů. Stavěli jste někdy věže v
bazénu? Kolik pater jste postavili, než jste spadli? Tři? Tak Katalánci
staví věže na zemi a pět pater není problém.

Náladu před nedělním závodem ukazuje rozhovor mezi Vaškem
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Kolářem a Jánem Kočišem: "Tak co, jak to vidíš zítra?" "Ále, je to také
privela lahké..." "No jo, to zase budou samé nuly a každá chyba se
vymstí" "Hej, možno si pojdem vypýtať ťažšie sekcie, ako v Číně"
"Ale to by s tím museli souhlasit všichni a někteří zase budou proti jako vždycky" "Aj sa mi tých sekcí zdá málo, už v
Brezovej bolo iba jedenásť..." "A taky ten okruh je dost krátký" a tak dále ve stejně ironickém duchu.

Výsledky tedy dopadly následovně: v juniorech první Laco Janoška (SK, 76 tb), druhý Joacim Nymann (SWE, 86 tb),
třetí Tomáš Kalus (SK, 89 tb). Z našich Vojta Křiva třináctý (100 tb), Honza Musil závod nedokončil. V seniorech veliký
úspěch Adama Procházky - 84 tb a stříbro! První Joan Casanovas (CAT, 84 tb - na jedničky), třetí Yann Fernandez (AND,
86 tb). Pavel Procházka hned za ním rovněž, 86 tb, rovněž na jedničky! Neuvěřitelná smůla obou pánů bratrů, kteří
mohli mít první a třetí flek. Dále 7. Martin Kakáč (91 tb), 9. Karel Brambora (92 tb), 11. Richard Lochmann (94 tb), 16.
Jaromír Kašpar (100 tb). V elitě 1. Dani Comas (CAT, 80 tb), 2. Kazuki Terai (JAP, 83 tb), 3. Masaya Yamamoto (85 tb),
Vašek Kolář sedmý s 93 tb. Podrobné výsledky zde.

Z počtu trestných bodů je vidět, že to nebyla žádná "procházka růžovým sadem", i když zrovna bratři Procházkové
závod z našich jezdců zvládli nejlépe. Blahopřejeme!

A celkové výsledky? Ty najdete zde. Elitu letos vyhrál Dani Comas, Vašek Kolář šestý. Seniory vyhrál Ján Kočiš, z našich
nejlepší Adam Procházka třetí, v juniorech první Laco Jánoška, Honzovi Musilovi stačil dokončený závod v Březové na
desáté místo.Ve feminách nic nového, Abantky to mají pevně v rukou, první Gemma, druhá Mireia, Mája Křivová čtvrtá.
V minimech vyhrál Sergio Garcia, Matěj Popelka šestý. Benjamini: první Yuga Ujikawa, Lukáš Janka osmý. Poussiny s
přehledem vyhrál Adam Morewood, Péťa Mokrý šestý.

1.8.2011, RJ 
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