


Mezi největší favority tohoto závěrečného podniku patřili piloti nejsilnější třídy 
WRC. Mezi piloty WRC, kteří se mohli porvat o vítězství jednoznačně patřil Martin 
Bujáček, Jakub Hoffmann nebo Jakub Hořešovský. Na první rychlostce dominoval 
Bujáček na Citroenu C4, ale jen těsně za ním zaostal Karel Sojka, taktéž na C4. Po 
první sekci 3 rychlostních zkoušek se na čele usadil favorizovaný Jakub Hoffmann, 
který pilotoval Subaru Impreza WRC 06. Druhý byl Jakub Hořešovský a průběžné 
třetí místo okupoval Honza Mazanec. Mezi odpadlíky byl už například Miroslav 
Jandl, Martin Bujáček nebo Daniel Klíma. 

Druhou sekci tvořily 2 erzety. 
Do čela se dostal Kuba 
Hořešovský, který využil 
zaváhání Jakuba Hoffmanna. 
Na druhé místo se posunul 
stabilně jedoucí Libor 
Tomeček na Xsaře a třetí 
místo si hlídal Jan Mazenec, 
na kterého zle dotíral Tomáš 
Uher. Záverčné dvě 
rychlostky promíchaly hodně 
pořádím, a díky havárii Kuby 
Hořešovského se mohl z 
vítězsvtví radovat Libor Tomeček, který také opanoval kategorii WRC. Druhý 
nakonec zakončil Setkání mistrů Lukáš Zbranek, který zaostal za Tomečkem o 
necelých 6 vteřin. Třetí místo celkově, ale také ve třídě WRC obsadil Kuba Navrátil, 
ale jen tak tak udržel za sebou Lukáše Charváta. Pátý ve třídě WRC ale také celkově 
skončil Honza Mazanec.



Ve třídě N4 se na start postavily pouze 4 posádky a pouze dvě se dočkaly cíle. Na 
druhém místě skončil Dušan Láník, ale nebýt penalizace mohl enka celkově vyhrát. 
První místo obsadil Rostislav Klivar. V celkovém pořadí mu to, ale stačilo pouze na 
13 místo. Oba piloti řídili Subaru Impreza N14 URT.

Další na řadě je skupina S2000. Zde se očekával souboj především mezi Daliborem 
Rafajem (Ford Fiesta S2000) a Tomášem Uherem (Škoda Fabia S2000). Černým 
koněm byl Lukáš Sedláček. Celkově třetí zakončil tuto soutěž Martin Vraný, který 
pilotoval Škodu Fabii S2000. Na vítěze své třídy ztratil i díky penalizaci propastných 
7 minut. Druhý nakonec skončil Lukáš Sedláček, který do poslední erzety bojoval o 
vítězství, ale na poslední rychlostce ho dokázal přeskočit Dalibor Rafaj.
„ Rádi jsem se zde ukázali. Celou dobu jsem se snažili bavit diváky, ale v 
poslední zkoušce bylo potřeba ukázat soupeřům co v nás je a na co se od nás 
můžou těšit do následující sezony“. 



Třída S1600 byla slušně zaplněná. Když se na start postavilo 9 posádek. Třetí 
zakončil tuto show Rosťa Novosad (Renault Clio S1600). O vítězství si to rozdali 
piloti dvou škodovek, a to konkrétně Roman Dujka a Honza Šmerda. Prvně jmenový 
nakonec skončil druhý, a jeho ztráta na Honzu Šmerdu činila 34 vteřin. Dvoukolky to 
měly ze všech posádek nejtěžší a nepříznivé podmínky jim zrovna moc nenahrávaly.

Ve třídě A8 se ukázaly pouze dvě posádky a to Mirek Slaný (Ford Escort Coswort 
gr.A) a Honza Vondra (Lancia Delta). Vondra udělal řadu zbytečných chyb, mezi ně 
patřila i penalizace a tak se z vítězství mohl radovat Mirek Slaný.“Díky za turnaj. 
Jelo se s novou technikou a na nových ovladačích jako příprava na OLD 2014“.

Takové bylo Setkání mistrů, závěrečný podnik letošní sezony. Ale nesmutněte. Již v 
lednu se můžete těšit na Jänner rally 2014.


