závod

BIG SHOCK! CUP pokraèoval
ètvrtým závodem
HORNÍÈKOVA AUTOŠKOLA OFF ROAD DAYS
Premiéra
Po prázdninové přestávce pokračoval seriál BIG SHOCK! CUP
2013 Mistrovství České republiky v off road tech trialu čtvrtým
závodem „Horníčkova autoškola Off Road Days“. Závod byl
uspořádán o víkendu 7. a 8. září 2013 v Rapotíně u Šumperka, v bývalém
vojenském prostoru, tankodromu ruské armády.
Závod v off road tech trialu – nad nímž převzal záštitu starosta obce Rapotín ing. Pavel Žerníček – zde měl svoji premiéru.
4. závod
Do Rapotína přijelo celkem 28
posádek, což byla zatím největší účast v letošním ročníku.
Osmnáct posádek se registrovalo v mistrovských extra třídách,
deset posádek ve třídách volných.
Pro diváky, kterých do bývalého
vojenského prostoru také nepřišlo
málo, připravili pořadatelé bohatý
doprovodný program. I počasí
se vydařilo, snad až „moc“, po
oba dva dny bylo doslova úmorné vedro, na obloze ani mráček
a v areálu závodiště žádný stín!
Sobota
V mistrovské extra třídě O1
nastoupilo do závodu šest posádek. Hned od první sekce bylo
jasné, že vedoucí posádka průběžného pořadí a obhájci titulu
Vladimír Müller a Roman Kocina (startovní číslo 105) to myslí
s letošním celkově prvním místem opět opravdu vážně. Prvních
sedm sekcí v sobotu vyhráli. A tak
se vlastně bojovalo „jen“ o druhé
a třetí místo. Po sobotě byli na
druhém místě průběžného pořadí Aleš a Lenka Svobodovi (st. č.
120) se ztrátou dvaceti bodů na
vedoucí posádku Vladimír Müller,
Roman Kocina (105) a s náskokem
jednoho bodu před bratry Roma-
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Po zahájení závodu následovala rozprava s posádkami
nem a Petrem Malíkovými (111). ce titulu Jana Linka se spolujezdV mistrovské extra třídě O2 cem Václavem Vejvodou (206) na
nastoupilo do závodu pět posá- první místo průběžného pořadí,
dek. Očekával se zde útok obháj- na kterém byli před závodem

Bohumil Bořecký a Jiří Černý (102) předvedli, že se ničeho nebojí. Jednou se „kouleli“ přes střechu a jednou byli na „boku“
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Také ve volných třídách se v Rapotíně bojovalo. Tomáš Horníček
s Lucií Parmovou (511) po třech vítězných závodech na domácí
půdě na vítězství nedosáhli
v Rapotíně Roman Kaštovský Po prvním závodním dnu byli na
a Lukáš Havlík (233) s náskokem prvním místě průběžného pořadí
dvou bodů právě před posádkou Jan Linek s Václavem Vejvodou
číslo 206.
(206) s náskokem čtyř bodů na

Romana Kaštovského s Lukášem
Havlíkem (233). Na třetím místě
byli manželé Jiří a Hana Raddovi (202) se ztrátou čtyř bodů
na v pořadí druhou posádku.
V mistrovské extra třídě O3 měly
posádky na druhém, třetím a čtvrtém místě průběžného pořadí
před čtvrtým závodem v Rapotíně shodný počet bodů (viz rovněž článek v ORR 8/2013) a tak
se zde očekával velký souboj.
Tato třída je v letošním roce velmi
vyrovnaná. Na start se postavilo sedm posádek, z toho se jich
pět vystřídalo na prvním místě
v sobotních sekcích.
I v Rapotíně kralovali této třídě
Luděk Hladík a Vladimír Holan
(377), kteří jsou v průběžném
pořadí seriálu po třech závodech na prvním místě s náskokem úctyhodných osmi bodů.
Po sobotě byli v čele průběžného pořadí s náskokem čtyř bodů
před Tomášem Janků a Petrem
Lukešem (399) a šesti bodů před
posádkou na místě třetím, Jaroslavem Tobolou a Alešem Skopalem (303).
Neděle
V neděli, v druhý den závodu, se
v mistrovské extra třídě O1 nedařilo bratrům Malíkovým (111), kteří
se propadli v celkovém pořadí na
čtvrté místo. Celkově třetí místo
získali perfektním nedělním výkonem, přestože se v jedné sekci

Po oba dny závodu počasí přálo

Lubomíru Maderovi a Jaroslavu Zlatníčkovi (501) „uteklo“ první
místo ve volné třídě O5 o pouhé tři body
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Petr Kvasnica a David Sedlák
(315) předváděli s „Adélou II“
doslova husarské kousky. Takhle zdolávali terénní nerovnosti v sekci číslo 7
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Otec a syn. Pavel a Lukáš
Kvasnicovi (305) předvedli
v Rapotíně perfektní výkon
a nakonec to poprvé letos
„vytáhli na bednu“
regulérně „kutáleli přes střechu“,
Aleš Sirotek a Jan Přibyl (106).
Svoji suverenitu v této třídě potvrdili Vladimír Müller a Roman
Kocina (105), kteří vyhráli již
desátý závod v řadě! Druhé místo patřilo v Rapotíně manželům
Aleši a Lence Svobodovým (120).
Rapotínská stráň neoplývá dlouhými stoupáními či extrémním
terénem. Pořadatelům se však
podařilo připravit v bývalých
vojenských okopech a motokrosových lavicích velmi náročné
sekce. O tom, že to nebylo vůbec
jednoduché hovoří i skutečnost,
že v mistrovské extra třídě O1 se
koulelo přes střechu pět posádek ze šesti. Pouze Romanovi
a Petrovi Malíkovým (111) se to
„nepodařilo“. Všechny kotrmelce
dopadly – jak pro posádky, tak
pro auta – dobře. Všechny posád-

Tak takhle to vypadalo v Rapotíně. Závod provázel bohatý doprovodný program a tak bylo stále co sledovat

Vicemistrům z loňského roku,
Tomáši Janků a Petru Lukešovi (399), se v Rapotíně nedařilo
tak, jak by potřebovali. Nakonec z toho bylo čtvrté místo

V rámci doprovodného programu se představila i historická
vojenská vozidla
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Luděk Hladík s Vladimírem Holanem (377) jsou v mistrovské
extra třídě O3 letošního ročníku k neporažení. Svoje „číro“ opět
dovedli na první místo
ky po návratu na kola pokračovaly v závodu. Potvrzuje to jenom
skutečnost, že dnes už se bez

bezpečnostních rámů nedají mistrovské extra třídy jezdit.
Velkou smůlu měli nováčci této

třídy, posádka Filip Konyarik
a Nikola Zelenka (101), pro něž to
byl první závod. Do čtvrté sobotní
sekce už nenastoupili, protože na
jejich autě „odešel“ motor. Kluci to
však nevzdali, naložili auto a odjeli do Javorníku (70 km) do dílny
motor vyměnit. Před půlnocí byli
zpátky v Rapotíně a v neděli ráno
stáli opět na startu. Klobouk dolů!
V mistrovské extra třídě O2 již
v neděli nenastoupili do závodu
Jiří a Hana Raddovi (202), kteří
ze zdravotních důvodů v sobotu
večer odjeli domů. Neděle pořadí v této třídě na prvních třech
místech ze soboty nezměnila.
Po poslední sekci zůstaly v závodu pouze dvě posádky schopné
závodit.
Jiří Müller s Václavem Vejvodou
(210) a Jiří Bednařík s Eliškou
Šmídovou museli pro technické potíže svých vozů ze závodu
odstoupit.
V mistrovské extra třídě O3 se
v neděli nedařilo Tomáši Janků
a Petru Lukešovi (399), kteří měli
v neděli opět potíže s vozem,
který nedobíjel a ztrácel výkon.
Takže se propadli z druhého místa
po sobotě na celkové čtvrté místo. Třetí nakonec skončili Pavel
Kvasnica se synem Lukášem
(305), na druhé místo se posunuli Jaroslav Tobola a Aleš Skopal (303). Letošní perfektní formu
potvrdili Luděk Hladík a Vladimír
Holan (377), kteří tuto třídu s přehledem vyhráli. Bylo to jejich již
třetí vítězství v letošním ročníku,
kterým si upevnili první pozici
v průběžném pořadí kategorie. Je
velmi málo pravděpodobné, že by
je o letošní titul v mistrovské extra
třídě O3 některá z dalších posádek připravila.
V Rapotíně se nedařilo ani Milanu
Velechovskému s Martinem Světíkem (301), kterým se jako jediné
posádce třídy O3 podařilo svůj
vůz v Rapotíně převrátit.
Volné třídy
Samostatnou kapitolou v RapotíTakhle prověřili pevnost svého ochranného rámu
Aleš Sirotek a Jan Přibyl (106). I přes hrozivě vypadající kotoul pokračovali v závodu

Manželé Jiří a Hana Raddovi
(202) přijeli na závod po dlouhé přestávce, ale ukázali, že
stále ještě umí
ně byly opět volné třídy, do kterých
se registrovalo deset posádek.
Volné třídy – O4, O5, O6 – jsou
zaměřeny zejména na začínající
závodníky, kteří si netroufají na
ostrý závod v extra třídách nebo
si chtějí zkrátka vyzkoušet, co
dokážou se svými vozy v terénu.
Posádky volných tříd závodí
v podstatně snadnějších sekcích
než mistrovské extra třídy, ale na
„závodnické“ atmosféře to nebylo
vůbec znát. Oproti prvním závodům v Praze a v Mohelnici stoupá
ve volných třídách náročnost.
V neděli posádky volných tříd už
zdolávaly upravené sekce, které
v sobotu absolvovaly posádky
mistrovských extra tříd.
Účast a zájem o volné třídy jenom
potvrzují, že rozhodnutí zavést
volné třídy bylo správné. Smyslem volných tříd je vytvořit podmínky pro širokou veřejnost vlastnící automobily do terénu, aby si

Byly momenty, kdy se tajil
dech… I tohle umí Roman Kaštovský a Lukáš Havlík (233)
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Tomáš Janků a Petr Lukeš (399). V neděli jejich Jeep Cherokee
nedobíjel a motor ztrácel výkon. Poklesli na čtvrté místo

Roman Kaštovský a Lukáš Havlík (233) letos úspěšně útočí na
celkové první místo v mistrovské extra třídě O2. V Rapotíně
dojeli druzí a tak o titulu rozhodne poslední závod v Mohelnici

V rámci doprovodného programu se mohli diváci svést v autech
Dacia Duster tour, které představila společnost Auto Kubíček
s.r.o., Šumperk. A že to stálo za to…
Off Road Revue
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Suverénní Vladimír Müller a Roman Kocina (105) zdolávají rapotínský terén

Rapotín 2013 - vítězové tříd
O1 - (105) Vladimír Müller
O2 - (206) Jan Linek
O3 - (377) Luděk Hladík
O4 - (401) Jaroslav Pelcl
O5 - (505) Jan Parma
O6 - (603) Luboš Kovárník

Roman Kocina
Václav Vejvoda
Vladimír Holan
Petr Cingr
Bára Horníčková
Eduard Bukáček

Suzuki Samurai
Suzuki Sam. Long
Jeep Cherokee
Suzuki Vitara
Jeep Wrangler
Jeep Cherokee

Škvorec
Hradec Králové
Neratovice
Švorec
Nemile
Chrast

svoje schopnosti, um a šikovnost
mohla vyzkoušet v terénu pod
dohledem zkušeného instruktora.
Proto mají významnou provozně
výchovnou hodnotu. Získané zkušenosti tak mohou uplatnit v krizových situacích v běžném silničním
provozu. Některé naše silnice tak
trochu připomínají svým charakterem sekce pro volné třídy. Dalším
smyslem volných tříd je příprava
nových posádek pro účast v mistrovských extra třídách.
V letošním ročníku startují již
dvě posádky, startující vloni ve
volných třídách, v extra třídách.
A v Rapotíně potvrdily čtyři posádky volných tříd, že v následujícím
ročníku plánují přestup do extra
tříd.
Čtvrtý závod letošního ročníku
je za námi. Teď už pro vylepšení pořadí jednotlivých posádek
zbývá jen poslední závod*, který se měl se konat v Javorníku.
Pořadatelé však nedostali povolení od vlastníků pozemků dotčených závodem, ke vstupu na tyto

Mistrovská extra třída O1

Mistrovská extra třída O2

Mistrovská extra třída O3

Volná třída O4

Volná třída O5

Volná třída O6
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pozemky, a tak se poprvé po patnácti letech závod v Javorníku
nepojede. Škoda!
*) Ve volných třídách jsou hodnoceny jednotlivé
závody, výsledky se nesčítají do celkového pořadí
v seriálu

Pozor změna!
Takže si to v kalendáři přepište.
Závod se pojede jako VELKÁ
CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE v termínu 5. a 6. října 2013
v Mohelnici. Záštitu nad pátým
závodem
převzal
náměstek
hejtmana Olomouckého kraje ing.

Obhájce titulu v extra třídě O2
Jan Linek jede letos s novým
spolujezdcem Václavem Vejvodou. Přes vítězství v Rapotíně jsou celkově druzí. O titulu
rozhodne pátý závod

Nováčci letošní extra třídy O3 Jaroslav Tobola a Aleš Skopal
(303) vybojovali druhé místo. Po čtyřech závodech jsou v průběžném pořadí rovněž druzí

Zdeněk Švec. A že to bude napínavé si můžete porovnat v tabulce průběžného pořadí.
Více informací naleznete na www.
bigshockcup.cz
J.P.
Foto: Jan Mýlek

Průběžné pořadí před závěrečným závodem v Mohelnici
Mistrovská extra třída O1
1. (105) Vladimír Müller
2. (120) Aleš Svoboda
3. (111) Roman Malík
4. (106) Aleš Sirotek
5. (102) Bohumil Bořecký
6. (101) Filip Konyarik
Mistrovská extra třída O2
1. (233) Roman Kaštovský
2. (206) Jan Linek
3. (210) Jiří Müller
4. (205) Martin Müller
5. (202) Jiří Radda
6. (204) Jiří Bednařík
Mistrovská extra třída O3
1. (377) Luděk Hladík
2. (303) Jaroslav Tobola
3. (399) Tomáš Janků
4. (301) Milan Velechovský
5. (305) Pavel Kvasnica
6. (315) Petr Kvasnica
7. (369) Jaroslav Kryštůfek
8. (333) Rostislav Podrazil
9. (324) Daniel Ollé

Roman Kocina
Lenka Svobodová
Petr Malík
Jan Přibyl
Jiří Černý
Nikola Zelenka

Suzuki Samurai
Suzuki Samurai
Suzuki Samurai
Suzuki Samurai
Suzuki Samurai
Daihatsu

Škvorec
Kelč
Archlebov
Škvorec
Sobůlky
Javorník

Lukáš Havlík
Václav Vejvoda
Václav Vejvoda
Anna Müllerová
Hana Raddová
Eliška Šmídová

Jeep Wrangler
Suzuki Sam. Long
Nissan Patrol
Nissan Patrol
Land Rover Def.
Nissan Patrol

Radkov
Hradec Králové
Praha
Praha
Syrovice
Ivančice

Vladimír Holan
Aleš Skopal
Petr Lukeš
Martin Světík
Lukáš Kvasnica
David Sedlák
Petr Lukeš
Zdeněk Charvát
Jan Kaspřík

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

Neratovice
Sedlnice
AGT Javorník
Sadská
Brno
Rouchovany
Beroun
Brno
Karviná

body
80
75
71
36
33
15
body
78
77
71
35
18
16
body
79
70
68
65
58
57
49
42
39

