2. kolo T EBÍ

11. prosince 2004

Druhé kolo M R se konalo již podruhé v nové hale ZŠ v Ok íškách v blízkosti T ebí e.
Op t padnul jeden rekord – závod se zú astnilo celkem 61 jezdc , z toho ve dvou
oficiálních kategoriích M R 45 a dalších 16 jezdc v kategorii OPEN. Zvlášt ú ast 29
jezdc v nejsiln jší kategorii MODIFIED byla pot šující. Dá se íci, že v této kategorii se
tentokráte závodu zú astnila celá eská a slovenská špi ka. Ur it se všichni t šili na souboj
eské špi ky s profesionálním jezdcem ze Slovenska Martinem Hudým, který p ed týdnem
v Brandýse nad L. dokázal, že už pat í do Evropské špi ky. Jist , jeden závod ned lá z nikoho
mistra, ale Martin má podstatn více zkušeností ze závod v Evrop , než všichni naši jezdci
dohromady. Ale každý závod je jiný a navíc Michal N me ek má životní formu. V kategorii
STANDARD chyb l ze špi ky jenom Aleš Pelikán z Pardubic. Ale i tady je však mnoho
dobrých jezdc , kte í d íve pat ili do té siln jší kategorie. Samostatnou kapitolou je potom
souboj dvou špi kových jezdc Standy N me ka, erstvého otce dcery a Jirky Tlustýho.
V kategoriích M R se jely ty i kvalifika ní rozjíž ky a ve vloženém závod OPEN t i
rozjíž ky. Takže poj me se podívat, jak se závod odvíjel.
KVALIFIKACE
OPEN – bohužel pr b h závod byl poznamenán i nep íjemným okamžikem, když pro jezdce
Pavla Chvátala musela p ijet záchranka pro náhlou nevolnost. Takže závod potom pokra oval
bez n j. Všichni mu p ejeme hodn rychlé uzdravení a t šíme se, že ho uvidíme na dalších
závodech. Pr b h kvalifikace ur ovali ty i zkušen jší jezdci, kte í d íve jezdili i v siln jších
kategoriích. Pozici TQ si vybojoval mladý jezdec z T ebí e Stanislav ech. I druhou pozici
obsadil t ebí ský jezdec Ji í Toman, t etí skon il junior Karel Mikuš a tvrtý jeden
z nejzkušen jších jezdc ze západu ech Josef Horák. Tady byl velký rozdíl ve výkonnosti,
zatím co p ední jezdci najížd li 20 kol, ti poslední , kte í postupovali do A.finále najížd li 17
kol. Uvidíme, jak to p jde ve finále, protože p edjížd ní jezdc , kte í to ješt tolik neumí, je
n kdy dosti velký problém. Mám osobn za to, že jezdci jako Ji í Toman a Josef Horák by
m li spíše jezdit v kategorii Standard, kde jsou p eci jenom jezdci, kte í dokáží podstatn lépe
reagovat na situaci na dráze.
STANDARD – tady se bojovalo od za átku do poslední jízdy s velkou urputností a nebylo
v bec jednoduché se prosadit na špi ku startovního roštu pro finále. Ješt šest jezdc z deseti
se dokázalo zlepšit v poslední tvrté rozjíž ce. Rozdíl mezi prvními p ti jezdci byl cca p l
kola, na vte iny cca 7 vte in. Tady je to jednoduché, ud láš chybu a jsi z kola venku. To by
mohli odsouhlasit oba Gombíci, v prvním závod M R byli oba v A finále, v T ebí i se jim

tolik nevedlo. Zato se do finále A vrátil Martin Zvára a pro mne byl p ekvapením i velice
dobrý výkon Zde ka Peka e, kterého jsem dlouho nevid l. Trochu za svými možnostmi
z stává Tomáš Svoboda, nová tvá z týmu Lestr-models. Je to ale spíše otázka technického
vybavení a to by nem l být žádný problém. Jak byly mezi prvními jezdci minimální rozdíly
vidíte z následující tabulky.
1. Jakub Opa jun.
22 kol 5:06,12
2. Stanislav N me ek 22
07,05
3. Martin Š astný
22
08,52
4. Ji í Tlustý
22
08,69
5. Tomáš Svoboda
21
01,09
6. Stanislav Marko 21
02,49
7. Pavel Magda
21
06,68
8. Michal Stehno
21
08,39
9. Zden k Peka
21
10,72
10.Martin Zvára
21
11,64

13,42
13,36
13,66
13,66
13,73
13,95
14,03
13,92
13,93
14,06

výborný, rád bych ho vid l v Modified
to snad ani není pravda, jezdil výborn
nebude to dlouho trvat a bude ješt lepší
po kej ve finále Stando !!
tak s tou obhajobou titulu to bude t žký
kde se vzal, tu se vzal a jezdí výborn
jezdící v klidu, nic ho nerozhází
vida jak nám to jde, bude ješt lépe
další moravská duše v A. finále
f j, to byla ale fuška, mám žíze .....

MASTERS – 29 jezdc v této kategorii je opravdu slušné množství a dá se íci , že nechyb l
nikdo z eské a ani ze slovenské špi ky závodního pole. Junio i se sešli v plné síle a op t se
ekal velice kvalitní souboj. Poprvé se letos u nás objevil i polský mistr Matziej Dzwigaj,
který se zú astnil v minulém roce závod M R ve Zlín . Op t ale jezdil velice neukázn n , je
dosti velkým problémem ho uhlídat. Tentokrát se ale do finále A neprosadil. To také sv d í o
tom, že eská špi ka je na tom pom rn lépe. Minimáln 16 jezdc m lo ambice na nejvyšší
finále, ale splnit se to mohlo jenom desíti jezdc m. Hned po druhém kole bylo jasné, že
bojovat se bude do poslední jízdy. V A.finále najednou nebyli Erik Muff ani Juraj Hudý. Po
t etím kole vysko il do ela op t výborný Michal N me ek, Martin Hudý byl až na t etím
míst , Roman Ko ínek se ocitnul v B.finále. Ve tvrtém kole se zlepšilo ješt 18 jezdc a
všichni ty i vedoucí jezdci. V B.finále nakonec skon ili všichni slovenští jezdci, pouze
Martin Hudý byl v A.finále. Myslím si, že zklamání bylo vid t na Martinovi Tlustým a
Petrovi Jelínkovi , kte í se neprobojovali ani do finále B. Takže jak to nakonec vypadalo
ukazuje následující tabulka. Za pozornost stojí si porovnat odstupy prvních šesti jezdc ,
všichni v devíti vte inách, což není ani celé kolo. Také o poslední místo ve finále A se
bojovalo jako o život. Tomáš Lipták nasadil až v záv ru. Ješt 14.jezdec Matciej Dzwigaj m l
23 kol s dojezdem 14,65.
1. Martin Hudy
24
2. Michal N me ek 24
3. Michal Bok
24
4. Václav Strupek
24
5. Zden k Hamák
24
6. Martin Ko ínek
24
7. Tomáš Kubica jun. 23
8. Roman Ko ínek 23
9. Erik Muff
23
10. Michal Kreslík 23
11.Tomáš Lipták
23

06,69/4
07,90/4
08,19/4
11,12/4
12,81/3
15,26/3
03,06/3
09,13/4
09,64/3
11,16/2
11,67/4

12,38
12,40
12,35
12,56
12,64
12,83
12,91
12,94
12,98
13,10
13,04

profík, ale d lal drobné chyby
forma drží, po kejte ve finále
2x nedojel na baterky, také chyby
ta šikana pod tribunou, to je n co....
dnes už velký soupe pro celou špi ku
závod bral vážn , m l trochu sm ly
p ebírá žezlo po Michalovi ???
když pot ebuje zajede, neuv itelné
fuj, to byla tentokrát šichta .....
o fous, ale jsem tam ..... gratuluji !!
jedna povedená jízda je málo

Tak a jde se do finále. Všechny finálové skupiny jedou t i finálové jízdy, po ítají se dva
nejlepší výsledky. Nesta il jsem si dát ani kafe a už se jelo. Ale as je neúprosný a hodn
jezdc eká dlouhá cesta dom , takže se musíme snažit o co nejrychlejší pr b h finále.

FINÁLOVÉ JÍZDY
OPEN – B.FINÁLE
Pavel Drmola vyhrál hned první jízdu s náskokem více jak jednoho kola a i ostatní finále
vyhrál stejným zp sobem. Stejným zp sobem dojel t ikrát na druhém míst David Dohnal,
i když m l podstatn menší odstup od celkov t etího Zde ka Zimmermanna.
A.FINÁLE
Tady byl favorit podle kvalifikace jasný a také vyhrál všechny t i jízdy s jasným náskokem.
Škoda, že Standa ech nejezdí více závod a nedá t eba p ednost oficiálním kategoriím
M R. O další t i místa byl ale dost vyrovnaný souboj, který bohužel byl ob as ovlivn n
n kterým ze slabších jezdc . Jenže v tomto vloženém závod je jasné, že i do první desítky se
dostávají i jezdci, kte í jezdí velmi krátce a nemají tolik zkušeností. Jezdci, kte í skon ili na
druhém až t etím míst m li všechny výsledky skoro shodné a rozhodoval vždy jeden bodík.
Po adí od druhého místa – Karel Mikuš jun., Karel Mikuš a Ji í Toman.
STANDARD – B. FINÁLE
Tady byla situace odlišná, ješt p ed poslední jízdou si mohli odnést sklen nou plaketu za
vít zství t i jezdci. Nakonec se radoval z druhého vít zství Igor Vlahovi a vyhrál. Nejlepší
výkon m l ale celkov druhý v tomto finále Ivo Gombík. Ob ma se to snažil znep íjemnit
výborn jedoucí Roman Opa, ale nakonec na n j zbylo t etí místo.
A. FINÁLE
Op t velice p kné finálové jízdy, vždy odm n ni potleskem p ihlížejících jezdc . Hned v
první finálové jízd , podle mne možná nejhez í jízd dne, dojelo 8 jezdc v jednom kole. O
vít zi tohoto finále také rozhodovala až t etí finálová jízda. Tu ale vyhrál zcela jasn junior
Jakub Opa a bylo rozhodnuto. Druhý skon il nakonec po velkém souboji jezdec Lestrmodels Ji í Tlustý, ale kdo ví jak by to dopadlo, kdyby Standa N me ek nebyl
diskvalifikován z první finálovky díky malé váze modelu. Na t etím míst skon il
pod bradský jezdec Martin Š astný, který jel op t velice dob e a ist . Nejv tší smola byl
ale nakonec tvrtý Standa N me ek, jel opravdu výborn , nikdo ho nepoznával. Ale pravidla
jsou jasná a on sám to po první jízd uznal. Teprve na pátém míst skon il stále ješt Mistr
republiky Tomáš Svoboda, ale chce to jenom trochu obm nit technické vybavení a potom se
uvidí. Na šestém míst skon il stále se lepšící Stanislav Marko, jezdí opravdu ím dál tím
lépe a až p estane d lat zbyte né a nevynucené chyby, bude nep íjemným soupe em pro
všechny. Blanenský jezdec Pavel Magda skon il na sedmém míst a jel opravdu velice
dob e. Pražský Michal Stehno m l stejný po et bod jako sedmý Pavel, ale m l horší
výsledek. I poslední dva jezdci dosáhli výborných as , sta í se podívat na výsledkovou
tabulku. Zden k Peka i Martin Zvára však m li i trochu sm ly a nedokázali sv j výkon
opakovat ve vícero jízdách.
1. Jakub Opa jun.
2. Ji í Tlustý
3. Martin Š astný
4. Standa N me ek
5. Tomáš Svoboda
6. Stanislav Marko
7. Pavel Magda
8. Michal Stehno
9. Zden k Peka
10. Martin Zvára

/3/ + 1 + 1 = 2
1 + 2 + /4/ = 3
2 + /3/ + 3 = 5
D+4+2 = 6
4 + 5 + /8/ = 9
5 + /7/ + 6 = 11
/9/ + 6 + 7 = 13
8 + /8/ + 5 = 13
6 + 10 +/10/= 16
7 + 9 + /10/= 16

21
20
21
21
20
20
20
20
20
20

02,23/3
00,44/2
10,07/3
08,28/3
02,71/1
06,98/1
06,89/2
08,67/3
12,42/1
13,10/1

13,42
13,58
13,57
13,53
13,62
13,63
14,06
14,02
14,08
13,97

MODIFIED – C. FINÁLE - tady byl favorit celkem jasný a první dv jízdy také vyhrál, ale
ur it nebyl spokojený. Junior Martin Tlustý p edpokládal, že pojede ur it jiné finále. Ale
ob as se to stává. Jezdec dvou tvá í, tak by se dal nazvat mladoboleslavský junior Ji í
Janoušek. Jednou jede jízdu, že je strach se mu p iplést do cesty a skon í osmý a když mu
domluvíte a dá si záležet, tak dokáže vyhrát jako ve t etím finále. Na t etím míst skon il
blanenský Petr Jelínek , na tomto jezdci je vid t, že moc nejezdí. tvrté obsadil junior
Michael Horák a ur it i on si p edstavoval jiné finále. Op t se dá konstatovat, že tomuto
jezdci chybí také více závod s vyrovnanou adou jezdc . Pátý skon il Vlastimil Švec, další
z jezdc , kte í dokáží v jedné jízd zajet výborn a v záp tí je to horší.
B. FINÁLE – jezdilo se p kn ost e, v tomto finále snad cht jí vyhrát všichni
a také výkonnostn mohou. P t slovenských jezdc a Mat j Dzwigaj, to uhlídat je opravdu
velice t žké. Mohl bych z tohoto finále ud lat velkou selanku, protože „st elc “ kte í jezdí
velice rychle a nesta í se ob as vyhnout je velice hodn , dá se íci, že v tomto finále všichni.
Pokud bych za al dávat trestné vte iny, nebo stop and go, nevím jak by to n kte í jezdci
p ítomní na tribun psychicky vydrželi. Navíc to ani nejde, protože všechno nejsem schopen
vid t. Snažím se vždy uvolnit cestu vedoucím jezdc m a zbytek pole toho n kdy zneužívá.
Píši tento lánek po p ísp vku Martina Zváry , který volá po sportovních komisa ích.
Nedomnívám se, že by to m lo úsp ch. Dva rozhod í jsou pouze na závodech ME a podle
posledního ME ve Švédsku bych ekl, že to to nem lo žádný vliv na istotu boje. Spíše
naopak, ale to jsem již napsal v lánku o ME. Až jezdci pochopí, že si sami kazí výsledek a
požitek ze závod , tak to bude lepší. Proto jednou na to doplatí jezdec X a podruhé jezdec Y.
P íšt ale ud lám ve všech finálových jízdách jiné opat ení. Rozestupy jezdc na startovním
roštu opravdu roztáhnu na podstatn delší úseky. Tím sice n kte í jezdci budou startovat t eba
až za zatá kou, ale podstatn se sníží kontakty v prvním kole. Také tady rozhodovalo poslední
finále, ale ani jeden z vedoucích jezdc nevyhrál, takže rozhodoval o vít zi nejlepší výsledek
a ten m l polský jezdec Mat j Dzwigaj o 2 vte iny lepší než junior Michal Rajdus. Na
t etím míst skon il vít z t etího finále slovenský jezdec Jura Hudý. I na dalších místech
skon ili slovenští jezdci a dá se íci, že mezi jednotlivými jezdci byly minimální rozdíly.
Takže po sob dojeli Igor Lipták, Oskar Malatínský a Tomáš Lipták. I na dalších místech
rozhodoval lepší výsledek, oba p ední junio i si to rozdali obrazn mezi sebou, ale nakonec
výsledek rozhodl pro svitavského Martina Zváru a osmé místo zbylo pro pražského Ji ího
Máru. Také o devátém míst rozhodoval lepší výsledek a ten m l domácí jezdec Marek
Zavadil, také u tohoto jezdce je vid t, že najezdí málo závod . Poslední skon il slovenský
Tono Sloboda.
A. FINÁLE - op t se bylo na co dívat, jezdci p edvád li výborné výkony a
v nich vynikal hradecký jezdec v barvách týmu Lestr-models Michal N me ek. Jeho souboj
v první jízd s celkov druhým Martinem Hudým a ve druhém finále s celkov t etím
Michalem Bokem byl ozdobou tohoto závodu. Vezm te jenom tu skute nost, že Martin
Hudy dokáže jet na GP Praha v jednom kole s mistrem sv ta a v dalším závod ho Michal
dokáže porazit ve dvou jízdách. Michalovi Bokovi závod na domácí dráze nevyšel tak jak si
p edstavoval. Ale oproti prvnímu závodu M R d lal podstatn více chyb. O tvrté místo
bojovali dva jezdci a op t rozhodovala t etí jízda. Za vít zným Martinem Hudým skon il na
druhém míst Zden k Hamák a za ním skon il o necelé dv vte iny Vašek Strupek.
Velkým úsp chem skon il závod pro celkov šestého juniora Tomáše Kubicu. Svedl
naprosto vyrovnaný souboj s vedoucími jezdci. Na tomto jezdci je vid t , že absolvuje kvalitní
závody s kvalitními soupe i. Na sedmém míst skon il zkušený kolínský borec Martin
Ko ínek , který v první jízd skon il po závad na modelu ve druhé minut a potom se již
jede velice špatn . Jezdec musí hodn riskovat a n kdy to prost nevyjde. O osmém místu p i
rovnosti bod rozhodoval lepší výsledek a ten m l druhý z kolínských bratr Roman
Ko ínek . Na deváté místo odsunul p íbramského Erika Muffa , také ten jel velmi dob e, ale

v takovém to vyrovnaném finále je každá chybi ka hrozn vid t. Na posledním míst skon il
stejn jako v prvním závod M R Michal Kreslík z Brna. Pro n j však byl úsp ch ,
vzhledem ke konkurenci, ú ast ve finále A. Kolik zkušen jších jezdc skon ilo v B finále.
Takže jak nakonec dopadlo finále A v té nejprestižn jší kategorii.
1. Michal N me ek
2. Martin Hudy
3. Michal Bok
4. Zden k Hamák
5. Václav Strupek
6. Tomáš Kubica jun
7. Martin Ko ínek
8. Roman Ko ínek
9. Erik Muff
10. Michal Kreslík

1 + 1 + /9/
/3/ + 2 + 1
2 + 3 + /10/
/6/ + 4 + 2
/5/ + 5 + 3
4 + /10/ + 6
/10/ + 7 + 4
7 + 6 + /7/
8 + /8/ + 5
9 + /9/ + 8

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2
3
5
6
8
10
11
13
13
17

23
23
23
22
22
22
22
21
21
20

5:09,59/2
5:12,29/2
5:11,56/1
5:06,63/2
5:08,47/2
5:08,53/1
5:13,06/3
5:01,84/2
5:04,18/3
5:03,20/3

12,40
12,33
12,52
12,67
12,69
12,83
12,89
12,84
13,09
13,15

JUNIO I kat. MODIFIED :
1. Tomáš Kubica
2. Michal Rajdus
3. Martin Zvára
4. Ji í Mára
5. Martin Tlustý
6. Ji í Janoušek
7. Michael Horák
8. Lukáš Ruber
Na záv r mi dovolte Vám pop át velmi mnoho hezkých chvil v nastávajících svátcích, hodn
št stí a zdraví v roce 2005. Jezdc m pochopiteln co nejvíce úsp ch , ale i radosti ze
samého závod ní. T ším se, až se s Vámi potkám na dalších závodech.
Zpracoval : Václav Strupek

CELKOVÉ VÝSLEDKY M R 2. KOLO – T EBÍ 11.PROSINCE 2004
OPEN
1.Stanislav ech
2.Karel Mikuš jun.
3.Karel Mikuš
4.Ji í Toman
5.Milan Parák
6.Josef Horák
7.Old ich Groch
8.Petr Osmera

9. Miloš Saturka
10.Ji í ermák
11.Pavel Drmola
12.David Dohnal
13.Zden k Zimmermann
14.Zden k Peka sen.

STANDARD
1. Jakub Opa jun.
2. Ji í Tlustý
3. Martin Š astný
4. Stanislav N me ek
5. Tomáš Svoboda
6. Stanislav Marko
7. Pavel Magda
8. Michal Stehno

9. Zden k Peka
10.Martin Zvára
11.Igor Valhovi
12.Ivo Gombík
13. Roman Opa
14. Jan Petr
15.Vít Parák jun.
16.Ji í Kmoní ek

MODIFIED
1.Michal N me ek
2. Martin Hudý
3. Michal Bok
4. Zden k Hamák
5. Václav Strupek
6. Tomáš Kubica jun.
7. Martin Ko ínek
8. Roman Ko ínek
9. Erik Muff
10. Michal Kreslík
Modified junio i :
1. Tomáš Kubica
2. Michal Rajdus
3. Martin Zvára
4. Ji í Mára
5. Martin Tlustý

11. Matciej Dzwigaj
12. Michal Rajdus jun.
13. Jura Hudý
14. Igor Lipták
15. Oskar Malatinský
16. Tomáš Lipták
17. Martin Zvára jun.
18. Ji í Mára jun.
19. Marek Zavadil
20. Tono Sloboda

6. Ji í Janoušek
7. Michael Horák
8. Lukáš Ruber

Výsledky zpracoval : Václav Strupek

21. Martin Tlustý jun.
22. Ji í Janoušek jun.
23. Petr Jelínek
24. Michael Horák jun
25. Vlastimil Švec
26. Robert Lexman
27. Vladimír Toman
28. Lukáš Ruber jun.
29. Antonín Pospíchal

