TipCars – Pražský Rallysprint 2013
Další volný podnik v rámci Czech Rally Cupu se odehrál na území hlavního města. Na přelomu
listopadu a prosince se tak do Prahy sjelo celkem 40 posádek, ale do cíle soutěže se jich zdárně
dostalo pouze 21. Většina posádek odstoupila již na první rychlostní zkoušce. Na první rychlostce
začal úřadovat největší favorit na vítězství Martin Bujáček (Citroen C4 WRC 08 ), ale o pouhých 51
desetin za ním byl Honza Břich ( Toyota Celica st205 ). Třetí místo prozatím obsadil Tomáš Uher
( Škoda Octavia WRC evo 2 ). Po první sekci se do vedení dostal Honza Břich, ale druhý Martin
Bujáček na něj ztrácel zanedbatelných 1,11 vteřin. Třetí byl stále Tomáš Uher, který ztrácel na první
místo 1,23 sekund. Na čtvrtem místě zatím byl Vladimír Kubíni ( Peugeot 206 WRC 03). Do první
pětky se ještě vešel. Daniel Klíma ( Citroen C4 WRC 08). Ale první desítka byla velmi vyrovnaná,
když první a desátého dělilo pouze 10 vteřin.
Druhou rundu tvořily delší úseky a i díky tomu se do vedení dostal Martin Bujáček, jehož náskok na
druhého v pořadí se zvýšil. Druhý v pořadí byl Honza Břich. který sváděl velký souboj s Tomášem
Uherem. Na čtvrté místo se probojoval Daniel Klíma, a na páté místo po druhé sekci klesl Vladimír
Kubíni. Mezi dvoukolkami probíhal zatím velký souboj Mezi Honzou Šmerdou ( Škoda Fabia Kit
Car ) a Markem Válkem ( Ford Fiesta S1600 ).
Do poslední sekce nastupoval s menším náskokem Martin Bujáček, a mohl za něj být rád, protože
na poslední erzetě udělal hodiny, a jeho náskok v cíli se smrskl na 4,59 vteřiny. Stříbrný věnec si
nakonec odváží z Prahy Tomáš Uher, který se dokázal dostal před Honzu Břicha. S nepopulární
bramborou se musel smířit Vladimír Kubíni. Nejlepší pětici uzavřel nakonec Dalibor Rafaj ( Ford
Fiesta Mk.VI S2000).

Rallysprint Mikuláš Slušovice
Třetím a zároveň poslední volným podnikem byla Mikulášská rally ve Slušovicích. Týden po Praze
se tak na Moravu sjelo velmi pestré startovní pole které čítalo 41 posádek. Při neúčasti Martina
Bujáčka se tak do role favoritů posaval Tomáš Uher ( Toyota Celica st205 ), Jakub Hořešovský
( Mitsubishi Lancer evo 9 ), nebo Libor Tomeček ( Citroen Xsara WRC 05 ). Mikulášskou rally
tvořily velmi náročné rychlostky, které byly zasypány přívaly sněhu.
První sekci nejlépe prolétnul Libor Tomeček, ale jen těsně za ním byl Tomáš Uher. Třetí Vladimír
Kubíni ( Citroen C4 WRC 08 ) ztrácel 3 sekundy. Tvrdý souboj o čtvrté místo sváděl Karel Kest
( Subaru Impreza WRC 06 ) a Miroslav Jandl ( Ford Focus WRC 06 ). Nejrychlejší produkční auto
prozatím řídil Karol Grančai ( Subaru Impreza N14 ), který přijel ze Slovenska. V S2000 byl na
prvním místě Dalibor Rafaj ( Ford Fiesta Mk.VI S2000 ). Dvokoulky patřily pod 2 erzetách
Slovenskému pilotovi, kterým byl Anton Sabadoš ( Volkswagen Polo S1600 ).
Po druhé sekci, která výrazně zamíchala pořadím se do čela dostal Tomáš Uher. Na druhém,
respektivě třetím místě se usadili piloti produkčních vozů. Konkrétně se jednalo o Jakuba
Hořešovského a Karola Grančaje. Na čtvrté místo klesl Libor Tomeček, a zle mu na paty dupal
Jakub Pochyly ( Citroen C4 WRC 08). Ve skupině S2000 došlo také ke změnám a na první místo se
dostal Ondřej Mattes ( Škoda Fabia S2000 evo 2). Dvoukolkám začal kralovat Honza Šmerda
( Škoda Fabia Kit Car ).
Do poslední sekce vstupoval s jasným cílem udržení prvního místa Tomáš Uher, bohužel na úplně
poslední rychlostce chyboval a ze soutěže odstoupil. Velké nasazení ukázal Libor Tomeček, který se
po dvou rychlostkách dostal do vedení a závěřečnou soutěž ovládl. Souboj o druhé místo vyhrál
Karol Grančai, který na Libora Tomečka ztratil 5,33 sekund. Třetí nakonec skončil Jakub
Hořešovský. Jeho ztráta na prvního činila rovných 8 vteřin. Pro čtvrté místo si nakonec dojel
Vladimír Kubíni a top five uzavřel Miroslav Jandl. V S2000 nakonec kralovala žena, když se z
prvního místa mohla radovat Jana Kestová ( Ford Fiesta Mk.VI S2000 ). Dvoukolky nakonec ovládl
s přehledem Anton Sabadoš.

Rozhovor s ředitelem Czech Rally Cupu
Tentokrát si můžete přečíst rozhovor s Janem Šmerdou, ředitelem Czech Rally Cupu,
například o tom, jak vznil tento Cup, nebo jaká úskalí přináší jeho provozování.
Jak vznikla myšlenka vytvořit Czech Rally Cup?
Tato myšlenka vznikla v době, kdy jsem se plně účastnil online závodění na pluginu. Nacházela se
ve mně touha vést cup a zakládat vše podle sebe a přiblížit virtuální závodění co nejvíce realitě.
Czech Rally Cup vznikl navečer 26. listopadu 2012, tehdy ještě nenesl žádný název. V té době jsem
považoval za úspěch, když se závodu zúčastní 20 jezdců. Naopak bych řekl, že sezóna 2013 byla
velice úspěšná, až mě překvapilo, jak se tento cup uchytil.
Vstupujete do druhého ročníku, co jste připravily za novinky?
Největší novinkou bude asi licence. O zimní pauze se nám podařilo získat licenci, hlavní úkol
spočívá v tom natáhnout do cupu co nejvíce jezdců. Tedy je to snaha dostat cup na špičkovou
úroveň a dosáhnout cíle aby se do závodu registrovalo například 180 jezdců. Další velkou novinkou
bude noční rally, která bude zařazena do Velkého mistráku, podle harmonogramu. Větší novinky
přijdou až příští rok, hlavním cílem je dotáhnout cup na špičkovou úroveň.
Kdo aktuálně řídí a pomáhá s Czech Rally Cupem?
S cupem mi velice pomáhá Tomáš Uher, za což mu moc děkuji. Je to obrovská posila a velká
pomoc. Honza Vondra píše super články a vytváří pěkné diplomy. Nesmíme zapomenout ani na
Martina Bujáčka, kteří řídí chod licence a přiřazování těchto licencí.
Budete se v následujících sezonách zaobírat pouze "domácími mistráky"?
Sezónu 2014 se bude potkávat pouze na českých silnicích. Ale do dalších sezón budeme rozjíždět i
světové podniky. Již v roce 2015 se budeme účastnit i poháru MS, ERC a jiných.
Jaká úskalí přináší řízení Cupu?
Řízení cupu není pouze zábava. Je to i velká, ale velice zábavná starost. Nejdůležitější je vést cup,
tak aby se obešel bez stížností závodníků. Je to jako v obchodě, udržujete si každého zákazníka.
S jakou technikou budeš nastupovat do Czech Rally Cupu?
Letos bych chtěl celou sezónu odjet se Škodou Fábií KitCar, hlavním cílem bude nějak pěkně se
umístit ve skupině S1600 v obou pohárech.
Co by jsi vzkázal jako ředitel soutěže všem, kteří se zúčastní následující sezony ?
Hlavně bych chtěl popřát všem hodně štěstí jak v životě tak na RZtách, aby se jim líbilo pořádání
našeho cupu, hodně cílových rovinek a úspěchů. 
Díky za rozhovor
Ředitel Czech Rally Cupu, Jan Šmerda

Preview Jänner Rally 2014
Sezona 2013 sotva skončila a nová klepe již na dveře. První soutěž kalendáře je tak lednová Jänner,
jejíž termín byl stanoven na 2.1 – 7.1.2014. Posádky se mohou těšit celkem na 18 rychlostních
zkoušek rozdělených do dvou etap. První etapa bude obsahovat 10 rychlostek a druhá 8.
Divácký průvodce

Odkaz na Jänner Rally 2014 - ZDE

