KOLÍN 31. ERVENCE 2004
První závod t ídílného seriálu mistrovství eské republiky v kategorii rádiem ízených
model aut - Touring Cars E 1:10 se jel na perfektn p ipravené dráze v Kolín . Všechna est
po adateli RC Kolín, tentokrát v zastoupení pouze Martinem Ko ínkem. Již v pátek odpoledne
se na dráze uklízelo a pochopiteln i trénovalo. K sobotnímu závodu se p ihlásilo pouze 32
jezdc , poprvé ve dvou kategoriích. V kategorii MODIFIED 20 jezdc a dalších 12 jezdc
jelo v kategorii STANDARD. Honzík Zvára m l sm lu , p i tréninku dokázal zrušit servo a
hned bylo ješt o jednoho jezdce mén . Ze špi ky eských jezdc chyb li akorát Roman
Ko ínek a junior Tomáš Kubica. Oba dali p ednost dovolené. I další jezdci se omluvili, je to
škoda. Kde je tedy d vod malé ú asti jezdc ? Minulý rok velké množství jezdc operovalo
s vysokým poplatkem za licenci, letos je licence jezdce pouhých 300.-K pro seniora a 100.K pro juniora. S touto licencí se dá odjet i zimní halové mistrovství, to je celkem sedm
kvalitních závod . Takže to bude n kde jinde. Ale poj me zp t k závod m. Zajímavá byla
situace v kategorii Standard, kde se najednou objevili zkušení jezdci jako Tomáš Svoboda,
Tomáš Knop a další. Na startu ale chyb l jeden z nejzkušen jších Stanislav N me ek. Asi
zatím nesta il opravit rádio, nebo ho role mechanika uspokojuje. No uvidíme. V kategorii
Modified jezdecké pole obohatili i t i slovenští jezdci, sta í známí Jura a Martin Hudy a
nová ek na našich drahách Oskar Malatinský. V úvodu závodu vznikl problém s umíst ním
smy ky nad dráhou, nakonec byla p emíst na na povrch dráhy a mohlo se jet. V další ásti
závodu se zdržení dohnalo a smy ka fungovala bez problém .
Kvalifika ní jízdy – STANDARD
Tomáš Knop, Tomáš Svoboda, Standa Vondra a Martin Zvára pat ili k favorit m této
kategorie. Bohužel jezdc bylo jenom 12 a tak bylo jasné, že po skon ení kvalifikace dva
jezdci zabalí svoje nádobí ko a budou se jenom koukat. Hned po prvním kole se ocitli na
posledních místech junio i Dominik Šulc a Ji í Janoušek, i když se snažili ze všech sil, z stali
tam až do konce. Sedm jezdc dokázalo najet 21 kol v rozmezí 14 vte in, což je cca doba na
jedno kolo. Nejrychlejší kolo zajel Tomáš Knop 13,80, ostatní jezdci jezdili kola nad 14
vte in. Výborn si vedl junior Jakub Opa , který se dokázal umístit na 4.míst , dráha tentokrát
nesedla Martinovi Zvárovi, který najel o kolo mén a skon il na 9.míst . Pár post eh
z pozice rozhod ího a p edsedy sekce TC :
- tato kategorie je dle mého názoru výborná pro za ínající jezdce, 17ti závitový motor je
p íjemn jší na ovládání a jezdci dokáží poslušn jší model lépe zvládnout
- chyb l mi v tší po et junior , ale hlavn jezdci, kte í jezdí tuto oblíbenou kategorii na
Morav i v echách

-

sm lu m l Michal Stehno, který po kvalifikaci skon il na výborném t etím míst ,
bohužel pro zdravotní indispozici se nemohl zú astnit finálových jízd. P eji brzké
uzdravení a t ším se na setkání ve Svitavách
p i vyrovnanosti jezdeckého pole sta í chybi ka a je konec s nad jí na dobré umíst ní,
to byl tentokrát i problém jednoho z favorit , Martina Zváry
v této kategorii dochází k podstatn menšímu po tu necht ných kolizí a jízda p sobí
jako plynulejší a ist jší
Takže zkrácená tabulka nejlepších jezdc po ty ech kvalifika ních jízdách :
1. Tomáš Knapp RC Bengi TAMIYA 21 kol 5:01,93 nej.kolo 13,80
2. Tomáš Svoboda RC Kolín X-RAY
21
5:03,79
14,02
3. Michal Stehno RC Praha X-RAY
21
5:06,71
14,09
4. Jakub Opa jun. RC Kolín X-RAY
21
5:07,72
14,08
5. Stanislav Vondra RC Blansko TAMIYA 21
5:10,93
14,15

Kvalifika ní jízdy - MODIFIED
Z t ch 19 p ítomných jezdc minimáln 14 m lo chu na finále A. Hned v prvním kole ze
ty kvalifika ních jízd bylo jasné, že domácí špi kový jezdec Martin Ko ínek nechce nechat
nic náhod a s ohledem na znalost domácí dráhy pomýšlí na mety nejvyšší. Spolu s Michalem
Bokem najeli hned v prvním kole nejlepší výsledek. Hned ve druhém kole však Martin Hudy
zajel také 23 kol a Vašek Strupek 22 kol s dojezdem 00,15. V té dob se velice trápil jeden
z favorit , velice rychlý Zden k Hamák, m l technické problémy a dosud žádnou jízdu
nedokon il. Výborn zajel junior Martin Zvára a s 21 koly a dojezdem 01,56 se dostal do
finále A. Ve t etím kole se zada ilo Martinovi Hudymu, který již podruhé dokázal zajet 23 kol
s dojezdem 10,39, ale na Michala Boka to nesta ilo. Kone n se chytnul Zden k Hamák a
pojisti si také finále A. To bylo už hodn horko a všem bylo jasné, že ve tvrtém kole už
nikdo nic p evratného nenajede. Takže op t n kolik post eh :
- nestárnoucí junior Michal N me ek op t vévodí junior m, ale poslední rok
- za ním ekají na toto místo další nad jní jezdci Tomáš Kubica, Martin Zvára –
obrovský skok proti minulému roku, Michael Horák, Tomáš Hajšman, Ji í Mára
- chyb li m n kte í dob í jezdci jako Tomáš Miler, Augustin Hajšman a kluci
Rajdusovi, pánové pro Vás není M R prestižní závod??
- rozší ení M R o druhou kategorii se ukázalo jako dobrý krok, ale tím, že n kte í
zkušení jezdci p ešli do této kategorie, snížila se trochu konkurence . Je nutné v obou
kategoriích p ilákat v tší po et jezdc . Ale ím?
- v Rakousku je kvalita závod daná i dvoudenním systémem, v sobotu tréninky a
v ned li již od 9,00 hod. rozjíž ky. Co vy na to?
- již v takto nabitém kalendá i závod se t žko hledají volné termíny, ale je také možné,
že seriál o 6ti závodech by byl zajímav jší. P i zapo ítávání 4 nejlepších výsledk by
bylo možné dva závody vypustit
- co takhle motivovat RC kluby a p id lovat finance za body vyjeté jejich jezdci
v seriálech M R ??
Takže jak nakonec dopadl souboj o A finále ukazuje následující tabulka 13ti nejlepších
jezdc . Pro úplnost dodávám, že všech t ináct jezdc jelo s podvozkem X-RAY.
1. Michal Bok
RCC T ebí
2. Martin Hudy
Lestr Models
3. Vašek Strupek
Lestr Models
4. Martin Ko ínek
RC Kolín
5. Michal N me ek j. Lestr Models
6. Zden k Hamák
RC Hrádek

23 kol
23
22
22
22
22

08,25
10,39
00,15
01,75
03,55
09,17

13,06
13,09
13,25
13,28
13,36
13,19

velice rychlý a bez chyb
cht l získat TQ, nevyšlo to
jel tentokrát ukázn n
domácí dráha, po ád výborný
Michal umí a p estává bláznit
velice rychlý, ale ob as chybi ka

7. Juraj Hudy
Lestr Models
8. Erik Muff
RC Bengi
9. Martin Zvára jun. RC Svitavy
10. Martin Š astný RC Praha
11. Michael Horák j. Lestr Models
12. Oskar Malatinský Lestr Models
13. Ji í Mára jun.
RC Praha

22
22
21
21
21
21
21

09,84
11,88
01,56
02,00
05,21
05,30
08,26

13,47
13,71
13,74
13,69
13,76
13,95
13,67

není co dodat, obdivuji ho
držím palce na ME v Off-Road
výborný výkon, gratuluji
na poslední chvilku ve 4.jízd
jezdil velice dob e, ob as chybka
jel v Kolín poprvé
jak ud lá chybu, snaží se jí dohnat

Kone n odpo inek a trochu se prov trat. Teplou ko je v uzav eném Transitu, kde jsem m l
stanovišt , opravdu až moc. Takže nastal souboj o první vít zství v prvním závod seriálu
Mistrovství eské republiky.
Finále STANDARD - A.finále - kone ný výsledek favorité na celkové vít zství byli t i, ale
bohužel Michal Stehno musel místo na tribunu jezdc do nemocnice na ošet ení. Moc nepil,
ud lalo se mu špatn a diagnóza – dehydratace organizmu a odjezd domu. Tak Michale p íšt
dodržovat pitný režim. My s Martinem Zvárou jsme trénovali již v pátek ve er. Takže souboj
Tomáš Svoboda s Tomášem Knoppem. Jeden Tomáš nedal nic druhému Tomášovi zadarmo
a opravdu se n kolikráte v každé jízd vyst ídali ve vedení. Oba jezdí hlavou a ned lají moc
chyb. Mén jich tentokrát ud lal Tomáš Svoboda , jezdec domácího klubu a p evzal pohár
za 1.místo. Tomáš Knapp vyhrál druhou finálovou jízdu a docílil v ní jako jediný jezdec 21
kol, ale na vít zství mu to nesta ilo. Blanenský Standa Vondra je velice zkušený jezdec a
p esto m l velkou práci s podstatn mladším juniorem Jakubem Opou. O vyrovnanosti
sv d í, že oba m li nejlepší výsledek z finálových míst – 20 kol s dojezdem 5:09. O pátou
pozici bojovali dva jezdci se shodným po tem 9 bod , nakonec ji získal s lepším nájezdem
nenápadný Vladimír Šulc, také jeden z jezdc jezdících hlavou a hlavn v klidu. I když bych
m l trochu výhrady ke druhé finálové jízd . Šesté místo je v této konkurenci ur it pro juniora
Ond eje Hubálka úsp ch. Jeden z favorit Martin Zvára skon il až na sedmém míst . Pitný
režim dodržoval, možná , že to páte ní soust ed ní U Rabína bylo náro n jší než se zpo átku
zdálo. Zden k Peka teprve sbírá zkušenosti, ale i on jel velice dob e. Roman Opa to nem l
jednoduché, ur it po o ku sledoval jízdu syna a to není dobré na soust ed ní. Desátý skon il
Michal Stehno z d vod , které jsem uvedl na za átku tohoto hodnocení.
Finále MODIFIED – B. finále – kone ný výsledek
Na vít zství se brousilo zuby více jezdc a o jednozna ném favoritovy se nedalo mluvit. Hned
v první jízd se ve vedení st ídali t i jezdci a nakonec vyhrál blanenský Jan Strof. Další dv
jízdy byly ale ve znamení souboje slovenského jezdce Oskara Palatinského, který ob jízdy
vyhrál. Jak výborným soupe em mu byl junior Michael Horák ze Strakonic sv d í práv
druhé finále, když oba jezdci dojeli v rozmezí 30 setin vte iny. Dá se íci, že to byl souboj
junior se slovenským jezdcem, protože i celkov t etí skon il junior Ji í Mára z Prahy.
Také on dokázal ve finálové jízd najet 20 kol. O „bramborovou“ medaili svedli souboj junior
Jakub Plecha , vít z první jízdy Jan Štrof a jediný zástupce ostravského kraje Vlastimil
Švec. Všichni t i získali 7 bod a rozhodoval nejlepší nájezd. Ve prosp ch dalšího juniora
rozhodla a sami se p esv d te jedna setina vte iny.Jakub najel 5:12,91 a Honza 5:12,92.
Honza ale m l na lepší umíst ní, ješt dv kola p ed koncem t etí jízdy byl na druhém míst ,
ale následovaly dv zbyte né chyby a …… Vlastimil Švec najel 19 kol. Na sedmém míst
skon il další blanenský jezdec Pavel Magda, zrovna na n m je vid t, že ho ježd ní baví a o
výsledek zas tak daleko nejde. Prost ú astnit se závod M R je pro n j prestiž. Škoda, že
tento pocit nemá více jezdc . Osmý skon il jeden ze dvou nová k letošního mistrovství,
brn nský jezdec Vladimír Toman a poslední deváté místo zbylo na nejmladšího ú astníka
t chto závod , teprve osmiletý Kája Ma ík. Byl evidentn nejpomalejší, ale snažil se

uvol ovat dráhu a jet tak aby neohrozil rychlejší jezdce. Každý jednou za ínal a já si pamatuji
za ínajícího Tomáše Kubicu, který v za átcích spíše létal. A kde je dneska.
A.finále Modified – kone ný výsledek.
Deset nejlepších jezdc tohoto závodu svedlo nádherné „bitvy“ v každé jízd . T eba ve t etí
jízd jsem ješt ve 3.minut hlásil rozdíl mezi prvními ty mi jezdci 1,5 vte iny. Bohužel,
n kdy je problém s p edjížd ním pomalejších jezdc , hlavn t ch, kte í t eba jedou finále A
poprvé. I když se snaží uvolnit dráhu, n kdy je to problém, když vás míjí v rychlém sledu
ty i až p t jezdc , kterým jde o každou desetinu vte iny. Potom dochází ke kolizím, které
dokáží zamíchat po adím. Všichni se ale snažili a když už se n co p ihodilo, i ti lepší jezdci
dokázali zachovat chladnou hlavu a za celou dobu nepadlo žádné ost ejší slovo nebo urážka.
D kuji proto touto cestou všem jezdc m za velice korektní vystupování. První finálovou jízdu
vyhrál s náskokem sedmi vte in velice jist a rychle jedoucí Michal Bok a ve t etí to potvrdil.
Nejenom, že celkov vyhrál, získal TQ, ale dosáhl i nejlepšího asu na kolo 13,06 vte in. Zato
o další místa se strhnul nevídaný souboj, hned v první finálovce skon il druhý domácí jezdec
Martin Ko ínek, ale další jízdy se mu již tak nepovedli. Nakonec to skon ilo jak každý
o ekával, druhé místo získal slovenský jezdec Martin Hudy, který ve druhé jízd dokázal
zajet nejlepší finálový výsledek 22 kol s dojezdem 08,43 vte iny. O t etí místo se však
bojovalo do posledních metr , st ídav se na n m již vid li Martin Ko ínek i Michal
N me ek, št stí se nakonec p iklonilo k Vaškovi Stupkovi, který ke t etímu místu ve druhé
jízd p idal i t etí místo ve t etí jízd . Junior Michal N me ek skon il v každém finále na
tvrtém míst , takže po zásluze získal nepopulární „bramborovku“. Hodn sm ly m l Martin
Ko ínek, kterému ujela bedna t sn p ed nosem v poslední jízd po kontaktu s Martinem
Hudym. Ješt jednou však d kuji za výborn p ipravenou dráhu. Na šestém míst skon il
velice rychle jezdící hradecký Zden k Hamák, je to hrozn hodný kluk a až si vezme radu
zkušen jších jezdc - n kdy je rychlejší jet pomaleji – tak bude stávajícím reprezentant m zle
zatáp t. Na sedmém míst skon il reprezentant R v kategorii Off-Road p íbramský Erik
Muff, který už asi více myslel na nastávající ME, které se jede od tvrtka v Itálii. Na osmém
míst skon il „otec“ podvozk X-Ray Jura Hudy a hodn jezdc v etn našich reprezentant
mu blaho e í. Devátý skon il pražský jezdec Martin Š astný, který dosáhl nejlepšího
umíst ní hned v první jízd kde skon il na šestém míst . Už ú ast ve finále A byla obrovským
úsp chem pro svitavského jezdce z klanu Zvár – juniora Martina Zváru. Od minulého roku
ud lal obrovský skok ve výkonnosti , je na n m znát že více jezdí.
CELKOVÉ VÝSLEDKY M R 1.ZÁVOD KOLÍN 31.7.2004
Kategorie MODIFIED
Po .
Jezdec
podv./regul./motor/bater.
1. Michal Bok
X-Ray/LRP/Peak/Peak3300
2. Martin Hudy
X-Ray/LRP/Orion/Orion3300
3. Václav Strupek X-Ray/LRP/Orion/Orion3300
4. Michal N me ek X-Ray/LRP/Peak/LRP3300
5. Martin Ko ínek
X-Ray/LRP/Corally/Corally?
6. Zden k Hamák
X-Ray/Nosram/Orion/GM3600
7. Erik Muff
X-Ray/LRP/LRP/B+S3300
8. Juraj Hudy
X-Ray/LRP/Orion/Orion3300
9. Martin Š astný
X-Ray/LRP/Corally/Corally3300
10. Martin Zvára jun. X-Ray/LRP/Peak/Orion3300
11. Oskar Malatinský X-Ray
12. Michael Horák jun X-Ray

Výsledek fin.jízd
dojezd :
1 + /2/ + 1 = 2 22 kol 13,06
/3/ + 1 + 2 = 3 22 kol 08,43
/8/ + 3 + 3 = 6 21
04,05
/4/ + 4 + 4 = 8 21
08,04
2 + /10/+7= 9 21
09,44
/9/ + 5 + 6 = 11 21
08,69
5 + 6 + /8/ = 11 21
12,13
7 + /7/ + 5 = 12 21
11,77
6 + 9 + /10= 15 20
03,81
/10/+ 8 + 9= 17 20
01,83
/9/ + 1 + 1 = 2 20
03,81
2 + 2 + /4/ = 4 20
07,95

13. Ji í Mára jun.
X-Ray
14. Jakub Plecha jun. X-Ray
15. Jan Strof
Yokomo
16. Vlastimil Švec X-Ray
17. Pavel Magda
Tamiya
18. Vladimír Toman Losi
19. Kája Novotný
X-Ray
Kategorie STANDARD
1. Tomáš Svoboda X-Ray
2. Tomáš Knapp
Tamiya
3. Stanislav Vondra X-Ray
4. Jakub Opa jun.
X-Ray
5. Vladimír Šulc
Tamiya
6. Ond ej Hubálek jun. X-Ray
7. Martin Zvára
Asso
8. Zden k Peka
X-Ray
9. Roman Opa
X-Ray
10. Michal Stehno
11. Ji í Janoušek
12. Dominik Šulc jun.

3 + /9/ + 2 = 5
/5/ + 4 + 3 = 7
1 + 6 + 6 ´= 7
4 + 3 + /5/ = 7
6 + 5 + /7/ = 11
7 + 7 + /8/ = 14
8 + 8 + /9/ = 16
1 + /2/ + 1 = 2
2 + 1 + /2/ = 3
3 + 3 + /6/ = 6
4 + /8/ + 3 = 7
/5/ + 5 + 4 = 9
/9/ + 4 + 5 = 9
6 + 7 + /7/ = 13
7 + 6 + /9/ = 13
8 + /9/ + 8 = 16

20
20
20
19
19
17
13

10,96
12,91
12,92
01,68
07,43
11,42
08,07

20 kol 5:00,47
21
12,65
20
09,66
20
09,48
20
13,30
20
14,21
19
07,57
19
12,07
19
12,73

Junio i MODIFIED
1. Michal N me ek Lestr Models
2. Martin Zvára
RCM Svitavy
3. Michael Horák
Lestr Models
Jezdec s nejlepším umíst ním v kategorii nová k na M R
Ond ej Hubálek jun.
Nejmladší ú astník závod
Kája Novotný
Záv rem bych cht l pod kovat sponzor m t chto závod , panu Martinu Ko ínkovi a firm
Lestr Models.
Komentá a výsledky : Václav Strupek – rozhod í závodu – RCA R

