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Podívejme se na to nyní troch jinak,
neÏ jak se bûÏnû pí‰e. Od pfiíjezdu
prvních závodníkÛ do prostoru závo-
di‰tû pfies registrace, závodní dny,
slavnostní zakonãení aÏ do jejich od-
jezdu, trvala celá akce 9 dní. Po celou
tuto dobu se museli organizátofii 
postarat o více jak 350 úãastníkÛ uby-
tovan˘ch buì pfiímo na závodi‰ti nebo
v hotelích ãi penzionech. Pro 117
jezdcÛ z 12 zemí svûta bylo na ãtyfii
závodní dny celkem pfiipraveno 36
kontrolních úsekÛ. Tfiicet v lesním te-
rénu a ‰est na umûl˘ch pfiekáÏkách
v prostoru startu a cíle. Celkem bylo
rozdáno 105 trofejí. Devadesát v kate-
goriích o Mistra svûta, 6 v kategorii
Major a 9 v katerorii Nation. Z tohoto
celkového poãtu hned 36 trofejí zÛstá-
vá v âR. Bez rozhodãích to opravdu
nejde. Dvacet rozhodãích dohlíÏelo na
regulernost celého MS. KaÏd˘ roz-
hodãí musí v kaÏdé sekci u kaÏdého
jezdce udûlat v prÛmûru 10 rozhodnu-
tí, zda danou pasáÏ projel v souladu
s pravidly, vychází to tedy na víc jak
28 tisíc rozhodnutí. 

Zajímavostí Mistrovství svûta byla
kategorie MAJOR. Je to kategorie jezd-
cÛ nad 35 let a na MS se jela poprvé. Do

programu MS byla zafiazena jako kat.,
kde se nejede o titul Mistra svûta, ale
o vítûze svûtového poháru. A také proto,
aby i tito „sportovní veteráni” ukázali,
Ïe biketrial je sport pro v‰echny. Musím
pfiiznat, Ïe mne mile pfiekvapila úãast 7
jezdcÛ ze 6 zemí. Velmi dobr˘ start
a poãin pro tuto kategorii. Velk˘m pfie-
kvapením byl také start ‰edesátiletého
prezidenta federace BIU pana Hiroshi
Hirana právû v této kategorii. Pfiijel se
slovy, Ïe by rád ukázal lidem my‰lenku
a ducha biketrialu. I kdyÏ jen jednu jedi-

nou sekci zajel za 3 TB (ostatní 5 TB),
odjel s pocitem spokojenosti, slovy chvá-
ly s prÛbûhem MS a se slovy, Ïe musí ví-
ce trénovat, aby to bylo pfií‰tû lep‰í.

„Magické ãíslo” 36 na závûr. V prÛ-
bûhu tohoto psaní a hraním si s ãísly na
mne neustále vykukovalo ãíslo 36. Tak
tedy: bylo postaveno 36 sekcí. Za kaÏdé
kolo Mistrovství svûta bylo rozdáno 36
trofejí a na závûr si ãeská reprezentace
odná‰í i 36 trofejí z celého Mistrovství
svûta.

Potû‰ily mne v˘sledky klukÛ
z Blanska. Titul Mistra svûta Va‰ka
Koláfie a 6.místo mého syna Martina
v kat. ELITE. Martin pom˘‰lel jistû na
lep‰í umístûní, ale hodnû mi organizaã-
nû pomáhal pfied samotn˘m mistrov-
stvím, i v prÛbûhu a to se asi trochu 
projevilo i na jeho v˘sledku. Václav
Gryc zajel v kat. SENIOR krásné
9.místo. No a v˘sledky ãeské reprezen-
tace jsou také skvûlé. âtyfii tituly Mistra
svûta a mnoho dal‰ích trofejí z jednotli-
v˘ch závodÛ. Celkem to bylo 36 trofejí
i vãetnû 1.místa v kat. NÁRODÒ.
Potû‰ující je také podûkování od
pfiedních elitních jezdcÛ a národních
delegátÛ, Ïe byli spokojeni s prÛbû-
hem, organizací a pfiípravou kontrol-

ních úsekÛ. Toto podûkovaní patfií ta-
ké hlavnû m˘m kolegÛm a v‰em, kdo
se na pfiípravách a prÛbûhu celé akce
podíleli. Bez nich by to opravdu ne‰-
lo. V‰e to potom hovofií o vysoké 
úrovni celého ‰ampionátu a to je asi
to nejvût‰í ocenûní a nejvíce potû‰ují-
cí pro pofiadatele.

Na závûr bych rád podûkoval
v‰em, kdo se na mistrovství svûta jak-
koliv podíleli, aÈ uÏ mûstu Blansku,
Jihomoravskému kraji, partnerÛm
a sponzorÛm, m˘m spolupracovní-
kÛm, organizátorÛm, rozhodãím ãi-
novníkÛm a brigádníkÛm, tûm v‰em
patfií velká poklona a podûkování.
Velké díky také v‰em jezdcÛm ãeské
reprezentace za jejich bojovnost,
pfiedvedené v˘kony a dosaÏené v˘-
sledky. Jejich rodiãÛm, Ïe je sem na
mistrovství svûta do Blanska dovezli,
pomáhali jim a cel˘ t˘den jim dûlali
jak˘si servis a zázemí.  A vám v‰em
dohromady za to, Ïe jste pomohli 
udûlat toto Mistrovství svûta takové,
jaké bylo. KRÁSNÉ  a ÚSPù·NÉ.
Redakãnû zkráceno, cel˘ ãlánek na
www.listyregionu.cz s datem 30. 8.
2016.
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• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!
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10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

Ohlédnutí za 
25. Mistrovství svûta

v biketrialu
Právû 25.v˘roãí mezinárodní biketrialové federace BIU kladlo na pofiadatele jakousi odpovûdnost, aby v‰e dopadlo dobfie. Nyní je v‰e jiÏ za námi (MS pro-
bûhlo v Blansku v srpnu),  nic se nedá vrátit. V tuto chvíli je ale jasné, Ïe v‰e dopadlo na v˘bornou jak po sportovní, tak i po organizaãní stránce. V mediích
vy‰lo mnoho ãlánkÛ, pfiipraveny jsou pofiady na âT SPORT a SPORT 5, mnohé se napsalo ãi diskutovalo. 

Martin Kakáã na své poslední sekci 
v závodû, celkové 6. místo v kat. ELITE


