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ZÁVEREČNÉ ME EMX65, EMX85 A SIEDME ME EMX OPEN ŠENKVICE
Šieste a zároveň posledné podujatie majstrovstiev Európy EMX65 a EMX85 a v poradí siedme
podujatie ME EMX Open sa uskutočnilo tento víkend 28. a 29. júna v Šenkviciach.
Sobotňajšie voľné a kvalifikačné tréningy prebehli aj napriek veľmi horúcemu počasiu bez
problémov a to najmä vďaka vynikajúcej práci organizátora, ktorý dbal na to, aby sa na trati
neprášilo. V nedeľu prišli na rad finálové jazdy, ktoré za tiež veľmi horúceho počasia odštartovala
trieda EMX85. Po niekoľkých hodinách sa však počasie veľmi zhoršilo a kvôli silnej búrke musela
športová komisia JURY predčasne ukončiť druhú finálovú jazdu EMX85, v ktorej sa stal celkovým
víťazom Taylor Hammal (GBR). V triede EMX85 nás reprezentoval len jeden slovenský jazdec a to
Jaroslav Dubóczi, ktorý skončil v prvej jazde na piatom a v druhej jazde na 8.mieste, čo mu vynieslo
celkové výborné 7.miesto. S malým oneskorením sa na štart postavili i najmenší jazdci triedy
EMX65, v ktorej prvenstvo získal Noel Nilsson zo Švédska. Slovenskí jazdci sa v tejto triede umiestnili
nasledovne: Krisztián Vincze-Dóka 20. miesto, Nikolas Marek 21. miesto, Jakub Popovicz 25. miesto
a Viktor Dreisig 26. miesto. Po skončení druhej finálovej jazdy EMX65 sa opäť počasie rapídne
zhoršilo a JURY musela druhú finálovú jazdu triedy EMX Open zrušiť.
V triede EMX Open bolo tak možné vyhlásiť víťazov len z prvej jazdy a víťazom sa stal Semen
Rogozin z Ruska. V tejto triede sa výborne umiestnil i náš Martin Kohút, ktorý po veľmi dlhej
prestávke, z dôvodu zranenia, podal skvelý výkon a skončil na vynikajúcom druhom mieste. Tretiu
priečku obsadil český jazdec Petr Bartoš. Slovensko reprezentovali v Šenkviciach v triede EMX Open
aj ďalší jazdci: Vladimír Kostelanský (10. miesto), Vladimír Preis (11. miesto), Peter Karumník (12.
miesto), Peter Pipich (13. miesto) a Tomáš Šimko (14. miesto).
Prvých desať najlepších jazdcov severozápadnej zóny v triedach EMX65 a EMX85 postupuje
do záverečného finálového podujatia, ktoré sa uskutoční už o dva týždne vo Fínsku. Jazdcov triedy
EMX Open čaká ôsme a zároveň posledné podujatie v dňoch 5. – 6. Júla v Orehovej Vsi (Slovinsko).
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