
Igualada - první závod MS 2013: v hlavní roli penalizace

První kolo letošního miniseriálu (pouze dva závody) mistrovství světa se jelo o víkendu
v katalánské Igualadě - stejně jako před rokem. Závod pořádala BikeTrial Association
Catalunya ve spolupráci se společností OCI Sport, která se věnuje pořádání
sportovních podniků nejen cyklistických, ale i běžeckých, triatlonu a dalším disciplínám.
Díky profesionálním pořadatelům tak měl závod velkou publicitu v médiích,
slavnostních ceremoniálů při zahájení i vyhlašování výsledků se účastnili představitelé
města a dalších regionálních a státních institucí, které mají podporu sportu v popisu
práce. Díky této propagaci spolu se skutečností, že se závod konal kompletně v
městském prostředí (velké sekce přímo v centru, malé v blízkosti kempu ve čtvrti Les

Comes), přilákala akce velké množství diváků. Dění na sekcích divákům navíc přibližoval komentátor. Celkově si tak lze vzít
z práce organizátorů příklad a poučení.

Pro mládežnické kategorie se závod konal již v pátek. Brzký start o půl deváté ráno měl za cíl uchránit jezdce před vše
spalujícím katalánským sluncem, k dispozici bylo navíc pět velkých stanů, ve kterých mohli jezdci i doprovody najít
chvilkovou úlevu ve stínu. Osm sekcí bylo postaveno v trialparku a využívalo kameny, kmeny, přírodní svahy i umělé
betonové prvky. Čeští biketrialisté bohužel v pátek nezískali ani jednu medaili. Odpolední program doplnil závod odrážedel -
ve Španělsku čím dál populárnější způsob, jak k biketrialu přitáhnout ty úplně nejmenší zájemce. Nutno přiznat, že naše
závody kategorie Beginner D občas také vypadají jako soutěž odrážedel.

"To hlavní", tedy závod v kategoriích elite, junior a senior, se odehrálo v sobotu odpoledne. Ve 14:00 se na trať vydali
první jezdci. Čekalo na ně deset sekcí rozmístěných podél hlavní městské tepny a na náměstí. Dvě atraktivní sekce byly
"vodní", kdy betonové překážky byly umístěny v mělkém bazénu. Tentokrát už česká výprava bez medailí nezůstala.
Martin Kakáč obsadil druhé místo v seniorech, při rovnosti bodů mu pomohla nižší penalizace za překročení času. Téměř
nikdo z jezdců totiž nezajel závod v limitu, výjimkou nebyla ani půlhodinová zpoždění. Podobná situace byla i v pátek u
kategorií minime a femine. Toto je hodně nezvyklé, penalizace za čas není příliš běžná.

Penalizace hrála hlavní roli i v kategorii elite. Po sečtení trestných bodů a časových penalizací bylo pořadí: 1. Comas, 2.
Kolář, 3. Savage. Potom ale Ben Savage podal oficiální protest proti Dani Comasovi s odkazem na porušení pravidla o stání
ve frontách - čas asi opravdu na jezdce hodně tlačil, jury protest uznala a Comas dostal 10 trestných bodů navíc. Výsledné
pořadí elity tedy je: první místo Vašek Kolář, druhé místo Dani Comas a třetí Ben Savage. Spekulovat o vítězi celého
mistrovství je ale zcela předčasné - Vaškovi sice nahrává to, že druhé kolo MS se jede v jeho domovském Blansku, ale
stát se může cokoliv a v případě rovnosti bodů je vítězem výherce posledního závodu.

Nezbývá než o víkendu držet palce - nejen Vaškovi, ale všem jezdcům, kteří přijedou v sobotu a neděli 27. - 28. 7. závodit
do Blanska.

Výsledky prvního závodu jsou k dispozici zde.

21. 7. 2013, RJ
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