závod

SHOCK CUP PØESUNUT
DO MOHELNICE

Jiří a Martin Müllerovi (210) jeli
v Mohelnici teprve svůj druhý závod

Druhý závod seriálu SHOCK CUP 2011 - Mistrovství České republiky v off
road tech trialu - se jel mimořádně v Mohelnici, o víkendu 11. a 12. 6. 2011.
Původně se měl konat v Bratronicích u Kladna, ale Správa
CHKO Křivoklátsko vydala týden před závodem zamítavé
stanovisko ke konání závodu v Bratronicích, a tak pořadatelé narychlo přeložili druhý závod do Mohelnice.
Do Mohelnických lomů přijelo 23
posádek. Ve třídě O1 se na start
postavily pouze dvě posádky, ve
třídě O2 celkem osm a ve třídě
O3 již tradičně nejvíce posádek,
třináct. Pořadatelé v Mohelnických lomech připravili na první
den závodu 11 opravdu náročných sekcí. A o tom, že to nebude
nikde jednoduché, se přesvědčily
posádky hned v úvodních jízdách.
A tak bylo v sekcích velmi rušno
už od začátku.
Hned v první sekci položili na bok
svůj vůz Suzuki Samurai třídy O1
manželé Sajdlovi (start. č. 107).
Ve třídě O2 odstoupila ze závodu hned po první sekci posádka
start. čísla 261 Karel Tomický
a Jiří Štrajt kvůli poškození svého
vozu ARO 243. A aby toho nebylo
málo, ve třídě O3 nezvládli nástra-
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hy terénu v sekci číslo 6 Petr
Nečesal a Jakub Černický (start.
č. 302). Z jejich hrozivě vypadajícího „kotrmelce“, kdy jejich Jeep
Cherokee šel přes kapotu na střechu a všichni přítomní ustrnuli,

jak to dopadne, vyvázli oba dva
bez zranění. Jejich vůz byl však
značně poškozen, a přestože se
jej doprovodnému týmu podařilo uvést do provozuschopného
stavu, aby Petr s Jakubem mohli

Jiří Bednařík a Eliška Šmídová (204)
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Takhle dopadl Jeep Cherokee po kotrmelcích posádky
Petr Nečesal a Jakub Černický (302)
zdolávat další sekce, oba dva rozhodli, že v závodu pokračovat nebudou.
O kolizní situace nebyla v tomto závodu opravdu nouze.
V sekci číslo 6 ve stejné brance, jako posádka číslo 302, převrátili svůj vůz i ve třídě O2 Jiří Bednařík a Eliška Šmídová
(204). V sekci číslo 8 se podařilo Jeep Wrangler převrátit na
střechu posádce Petr Hoppe a Josef Ulbert (212). Ve třídě O3
se kutáleli v jedné ze sekcí Petr Kvasnica s Tomášem Vejlupkem (315) a v poslední sekci prvního dne převrátili ve stejné
třídě na střechu svůj vůz Tomáš Janků s Petrem Lukešem
(399). Potěšitelné je, že i přes všechny sobotní „karamboly“
se ze soutěžících posádek nikomu nic nestalo a všechny,
kromě Petra Nečesala a Jakuba Černického, pokračovaly dál
v závodu.
Po prvním dnu vedli v průběžném pořady třídy O1 manželé
Sajdlovi (107). Ve třídě O2 byla včele posádka Petr Hoppe,
Josef Ulbert (212) před Romanem Kaštovským s Lukášem

…a takhle jezdili Jiří Bednařík
s Eliškou Šmídovou (204)
v sekci číslo 6

Tomáš Janků a Petr Lukeš (399) moc daleko v poslední
sekci prvního závodního dne nedojeli
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Havlíkem (233) a Janem Linkem
s Václavem Pechancem (206).
V třídě O3 byli v čele průběžného pořadí obhájci loňského
mistrovského titulu David Janků
a Petr Lukeš (322) před Tomášem
Janků s Petrem Lukešem (399)
a Danielem Hanzíkem s Jiřím
Profousem (365). V sobotu večer
měly posádky opravdu o čem diskutovat a mohly se dělit o opravdu adrenalinové zážitky z prvního
dne. Systém hodnocení seriálu
Shock Cup neumožňuje žádné
velké taktizování, každá sekce je
hodnocena samostatně. To nutí
posádky absolvovat každou sekci „naplno“. Bodové rozdíly mezi
jednotlivými posádkami, zejména
ve třídě O3, byly po sobotě minimální, což slibovalo pro druhý
závodní den jízdy opravdu „naplno“ a souboje o co nejlepší umístění v každé sekci.
Pro druhý den závodu přestavěli
pořadatelé celkem sedm sekcí,
takže na posádky čekalo další
sousto nových náročných úseků. V neděli už tolik „kotoulů“
jako v sobotu nebylo, ale přesto
byly. V sekci 12 se opět kutálela
posádka Petr Kvasnica s Tomášem Vejlupkem (315). Ve stejné sekci předvedla kotoul také
posádka Tomáš Krajč a Václav
Vejvoda (330). Svůj vůz otočili
o 360 stupňů, zůstali stát na
kolech a pokračovali v jízdě.
Následoval však prudký výjezd,
při kterém skončili se svým vozem
v ohraničení sekce, což znamená
diskvalifikaci v sekci. Podívaná
to ale byla pěkná. Smůla tuto
posádku provázela až do konce
závodu. Poslední sekci už neabsolvovala, protože na jejich Jeepu
Cherokee nevydrželo těsnění pod
hlavou motoru.
Po oba dny počasí závodu přálo, stejně jako při prvním závodu
v Praze v Hummer centru. Pouze v neděli kolem poledne přišel
drobný déšť, ale i ten po dvaceti minutách ustoupil, aby se na
oblohu vrátilo sluníčko.
Druhý závodní den už nepřinesl ve
třídách O1 a O2 na předních mís-
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Petr Hoppe a Josef Ulbert (212) obrátili svůj Jeep na střechu
snad v nejhlubší „díře“

Jiří Linek s Václavem Pechancem (206) zdolávají zřejmě nejnáročnější branku závodu

Petr Kvasnica a Tomáš Vejlupek (315) zůstali na boku v sekci č. 12
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tech žádnou změnu, když ve třídě
O2 svedly posádky o druhé místo
tuhý souboj. Roman Kaštovský
a Lukáš Havlík (233) ale své druhé
místo po sobotě v celkovém pořadí obhájili. Jiné to bylo ve třídě O3
(až na dva Nissany Terano v podstatě třída Jeepů Cherokee). V té
ze sobotního pořadí nezůstal po
neděli „kámen na kameni“ a bojovalo se až do poslední branky, tak
jak to v této třídě už bývá zvykem.
Vítězství si po perfektním výkonu v nedělních sekcích nakonec
„vyjezdila“ posádka Daniel Hanzík a Jiří Profous (365).
Slavnostnímu vyhlášení výsledků druhého závodu byli přítomni
i patron závodu, starosta města Mohelnice, ing. Aleš Miketa,
a předseda AMK Mohelnice pan
Miroslav Stratil, kteří předali vítězným posádkám poháry.

Stupně vítězů třídy O1

V průběžném pořadí po dvou
závodech jsou na prvním místě
ve třídě O1 Josef a Marta Sajdlovi (107), ve třídě O2 Roman Kaštovský a Lukáš Havlík (233) a ve
třídě O3 Daniel Hanzík a Jiří Profous (365).
Druhý závod, snad nejnáročnější a nejtěžší v celé historii seriálu Shock Cup, je za námi. Přes
náročnost, která byla kladena
na posádky i jejich vozy, nedokončily závod pouze tři posádky.
Třetí závod seriálu se uskuteční
v termínu 9. a 10. července opět
v Mohelnici.
Více informací na oficiálních
stránkách www.shockcup.cz
J. P.
Foto: Jan Mýlek

Stupně vítězů třídy O3

Stupně vítězů třídy O2

Výsledková listina 2. závodu

(stupně vítězů)
                               
O1 - rozvor do 2299 mm
1. J. Sajdl / M. Sajdlová (107)
Suzuki Samurai
2. A. Svoboda / R. Šebesta (120) Suzuki Samurai

Obhájci titulu ve třídě O3 David
Janků a Petr Lukeš (322)

                                  
Bratronice
Kleč

body
207
199

tr. body
1408
1929

O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
1. P. Hoppe / J. Ulbert (212)
Jeep Wrangler
2. R. Kaštovský / L. Havlík (233) Jeep Wrangler
3. J. Linek / V. Pechanec (206)
Suzuki Samurai long

Kyšice
Radkov
Hradec Králové

187
183
182

1927
1590
1615

O3 - rozvor od 2550 mm
1. D. Hanzík / J. Profous (365)
2. D. Janků / P. Lukeš (322)
3. J. Michna / V. Beier (312)

Praha 4
122
Agenas team Javorník 121
Krnov
116

502
840
597
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Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
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