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MAJSTROVSTVÁ SVETA V MOTOKROSE JUNIOROV 2014 V BELGICKU

V dňoch 9.-10.8.2014 sa belgické mesto Lierneux stane dejiskom Monster Energy FIM majstrovstiev
sveta v motokrose juniorov 2014. Tento rok nás na uvedenom svetovom šampionáte budú v troch
vypísaných triedach 65ccm, 85ccm a 125ccm reprezentovať celkom siedmi jazdci.
V triede junior 65ccm sa ako jediný Slovák postaví na štart Krisztián Vincze-Dóka (# 33). Jaroslav
Dubóczi (# 9) Samuel Struk (# 111) a Šimon Jošt (# 224) budú štartovať v triede junior 85ccm a trojica
mladých jazdcov Tomáš Kohút (# 22), Richard Šikyňa (# 102) a Denis Poláš (# 997) budú bojovať v triede
junior 125ccm. Pôvodne mal v tejto triede štartovať aj Vladimír Kostelanský, avšak pre zranenie sa
musel zo šampionátu ospravedlniť.
Takmer všetci naši jazdci už na MS juniorov štartovali, nováčikom vo výprave je len Samko Struk.
V minulom roku na MS v Jiníne najlepšie z našich skončil Tomáš Kohút, ktorý vtedy skončil v triede
85ccm na krásnom 9.mieste.
Podľa vydanej štartovacej listiny sa v Lierneux predstaví 289 jazdcov z viac ako 38 krajín sveta, vo veku
10-17 rokov, pričom triedy 85ccm a 125ccm sú najpočetnejšie, obe majú po 104 jazdcov. V triede
65ccm figuruje 81 jazdcov.
Čo sa týka konkurencie, tá bude v Belgicku naozaj svetová. V triede 65ccm štartuje novo korunovaný
majster Európy Nikita Kucherov z Ruska aj s tohtoročnými vicemajstrami Európy Švédom Noelom
Nilssonom a Rusom Maximom Kraevom. Favoritmi v tejto triede budú zaiste i jazdci Jeremy Ryan,
Carter Biese a Jett Reynolds z USA a Liam Andrews z Austrálie.
V kategórii 85ccm treba spomenúť domáceho majstra Európy Jaga Geertsa ako aj holandského Roana
Van de Moosdijka alebo Kima Savastea z Fínska. V 85-tkách sa tento rok predstavia aj jazdci, ktorí prešli
z triedy 65ccm: juniorský majster sveta 65ccm Caleb Grothues z Austrálie a majster Európy EMX65
z roku 2013 Raivo Dankers.
V kráľovskej triede junior 125ccm v štart. listine figuruje nový majster Európy EMX125 a majster sveta
triedy 85ccm z roku 2012 Brian Hsu z Nemecka, avšak horúcimi kandidátmi na zisk titulu majstra sveta
v tejto triede sú aj Josiah Natzke z Nového Zélandu, najnovší taliansky zázrak Claudio De Carli, mladý
lotyšský jazdec Tomass Sileika, Francúz David Herbreteau či Američani Alexander Frye, Challen Tennant
a Jon Ames.
Program šampionátu sa začína v piatok 8.8.2014 administratívou a technickou prebierkou motocyklov.
V sobotu 9.8.2014 sú na programe tréningy kvalifikácie, ktoré budú rozhodovať o postupujúcich
jazdcoch do nedeľňajších finálových jázd. Dekorovanie tohtoročných majstrov sveta v juniorských
motokrosových triedach je naplánované na nedeľu 10.8.2014 cca 17,00.

Pevne veríme, že sa všetkým našim jazdcom podarí v tak silnej konkurencii najskôr úspešne absolvovať
sobotňajšiu kvalifikáciu a následne, že sa im bude dariť i vo finálových jazdách svojich tried.
Bližšie informácie a výsledky http://www.mxgp.com/
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