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Blansko - druhý závod MS 2013: o titulu rozhodl Hirano
Druhý a současně finálový závod mistrovství světa v biketrialu se jel o víkendu 27. - 28. 7. v Blansku. Z prvního závodu ve
španělské Igualadě si česká výprava přivezla dvě stříbrné medaile - zasloužili se o ně Vašek Kolář v elitě a Martin Kakáč v
seniorech, a všichni proto s napětím sledovali, jak se jim bude dařit ve druhém kole. Tím spíš, že oba jsou právě z Blanska
a závod na domácí půdě jim přeci jen přináší nezanedbatelnou výhodu. Nadějně vypadalo i průběžně čtvrté místo Vojty
Křivy v juniorech. Všechny tak čekal velmi napínavý závod.
Napínavá byla i účast Dani Comase, který po dodatečné penalizaci v Igiualadě zvažoval, zda vůbec na druhý závod přijede.
K celému incidentu sepsal rozsáhlé prohlášení, ve kterém rozhodnutí jury ostře kritizuje a i když některé věci popisuje
zaujatě ze svého pohledu, zdá se, že španělský závod nebyl úplně bezchybný. To ostatně potvrzují i zkušenosti těch, kteří
soutěž absolvovali - oč více pozornosti věnovali pořadatelé přípravě závodu pro diváky, o to méně úsilí asi zbylo na část
pro jezdce. Na neobjektivní "upískávání" rozhodčích ve prospěch domácích jsme bohužel ze zahraničních závodů zvyklí, zde
však jejich nezkušenost spolu s nejednoznačným značením sekcí vedla dokonce k tomu, že některé sekce byly měněny v
průběhu závodu. Dlouhé fronty na sekcích (jezdci, kteří startovali mezi posledními, se na prvních sekcích zasekli ne na
minuty, ale na hodiny), dva jezdci v sekci současně, celková nervozita a následně spousta penalizačních bodů za
překročený čas, změny v rozhodnutí jury - to všechno nechává nepříjemnou skvrnu na jinak dobře připraveném závodě.
Pojďme už ale z Igualady do Blanska. Po pátečním slavnostním zahájení na blanenském náměstí s biketrialovou exhibicí a
již asi povinným závodem odrážedel se v sobotu dopoledne pustili do svých tratí kategorie poussin, benjamin, minime a
femine. Osm soutěžních sekcí v údolí potoka zvládli všichni v limitu. V poussinech vyhrál Španěl Eduardo Richart na nuly
před andorským Gaudim Vall Inglesem (oba 9 TB), do Andorry mířilo i třetí místo Jordiho Lestanga (21 TB), na nejlepšího z
Čechů Rosťu Málka zbyla s velkým bodovým odstupem bramborová medaile. U kategorie benjamin stála na stupních vítězů
stejná trojice jako v Igualadě, jen Charlie Rolls (UK) si díky jedinému trestnému bodu vyměnil příčku s Seiyou Ujikawou
(JAP, 6 TB), Adam Morewood (UK, 7 TB) se musel spokojit s třetím místem. Kategorie minime nabídla velký souboj mezi
Arvisem Dermaksem z Lotyšska a Samem Hlavatým ze Slovenska, kteří zajeli závod za fantastické 2 (Dermaks), resp 3
body (Hlavatý). Společnost na stupních vítězů jim dělal Japonec Ohara (10 TB). V kategorii femine se už léta mlčky
předpokládá, že vyhraje Abantová, otázkou je jen, která z dvojčat to bude. S jediným trestným bodem to v Blansku byla
Gemma, druhá Mireia (4 TB) a třetí Erika Hlavatá ze Slovenska - je vidět, že Rado Hlavatý trénovat opravdu umí...
Hlavní "drama" se ale odehrálo v neděli. Sekce byly na rozdíl od sobotních, spíše technických, postavené v neděli hodně
dlouhé, takže jezdci nesměli příliš váhat. V kategorii junior po prvním kole vedl Dán Kristiansen, ale s poměrně malým
odstupem 4 bodů za ním byl Vojta Křiva, těsně následovaný Ondrou Šenkem. Zatímco Vojta svůj výkon udržel a ještě
nějaký ten bodík upsal, Ondra chytl dvě pětky navíc a ty jej odsunuly na celkově čtvrté místo. Vítězem juniorů se stal
Jonas Kristiansen, druhý Vojta Křiva, třetí Gorka Suspeeregui.
Další medaili pro Českou republiku přinesla kategorie senior. Po prvním kole vedoucí jezdec Juan García se sice na krátkou
dobu objevil ve výsledcích jako celkový vítěz, ale nakonec byl ze závodu vyřazen s odkazem na zdravotní potíže (úpal) a
blíže nespecifikované problémy s bodovací kartou. Na první místo se tak posunul Diego Barrio (SPA), druhý Sam Oliver
(UK) a na třetím místě skončil Martin Kakáč, kterému tento bodový zisk pomohl ke druhému místu v celém seriálu.
S největším napětím ale všichni přirozeně sledovali elitu. Zde o vítězi celého šampionátu rozhodla hned první sekce závodu.
Vašek Kolář ji projel čistě, ale pod Dani Comasem praskly klády, které si vybral jako jeden z možných průjezdů tratí a
dostal tak od rozhodčích pětku. K velkému překvapení všech ale pořadatelé po domluvě s prezidentem BIU Hiroshi
Hiranem rozhodli anulovat tuto sekci všem jezdcům. V následujících kontrolních úsecích zaostal Kolář za Comasem o pouhé
tři trestné body a nebýt onoho sporného řešení první sekce, stal by se vítězem závodu i celého šampionátu. Desátý titul
mistra světa Dani Comase tak má trochu hořkou příchuť a Vaškovi fanoušci mu jej ani trochu nepřejí. Třetí místo obsadil
Raul Gutierrez.
Během závodu teploty vzduchu přesahovaly pětatřicet stupňů, přežít jezdcům pomáhaly občerstvovací stoly s vodou a
ovocem. Mistrovství světa ale není jen závod samotný, ale i "to kolem" - kemp a zázemí pro účastníky, doprovodný
program a další. To všechno v Blansku fungovalo na výbornou, komu nestačila ke koupání přehrada, mohl jít zdarma do
akvaparku nebo na hrad, účastníci dostali průkazku na MHD - to jsou maličkosti, které celkovou úroveň hodně zvednou.
Malé faux-paux při slavnostním zahájení, kdy zvukaři chyběla katalánská hymna, vyřešil s úsměvem španělský delegát tím,
že hymnu odzpíval do mikrofonu. Pochvalu si zaslouží také David Čep za průběžné on-line výsledky na oficiálním českém
biketrialovém webu, ostatní prezentaci tak významné akce na nových stránkách bude lépe raději nekomentovat.
Jak dopadli olomoučtí jezdci? Tomáš Vepřek v benjaminech obsadil patnáctou příčku, celkově na MS šestnáctý. Vendula
Zapletalová si ze Španělska přivezla výron na kotníku, pana doktora s nabídkou třítýdenní sádry sice odmítla, ale
kombinace tohoto zdravotního handicapu s vysokým handicapovým koeficientem ji pustila "jen" na osmé místo v Blansku a
deváté celkově. Matěj Popelka sice přijel z Igualady zdravý, ale když se před startem blanenského závodu rozcvičoval,
praskl mu řetěz a bolestivě si narazil koleno, takže závod odjel se zaťatými zuby jen silou vůle. Je to velká škoda, protože
místní terény dobře zná z tréninků i závodů a výborně mu sedí - ale i to se bohužel někdy stává.
28. 7. 2013, RJ

