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V nedûli 29. fiíjna skonãilo Mistrov-
ství âeské Republiky v Hobby Autoc-
rossu. V devíti vyhlá‰en˘ch závodech
se celkem tohoto mistrovství zúãastni-
lo pfies dvû stû jezdcÛ nejen z âeské
Republiky, nav‰tívili je i jezdci
z Nûmecka, Rakouska a Polska, ktefií
se mohli svézt na takov˘ch tratích ja-
ko je Nová Paka, Dolní Bousov, Dob-
fiany nebo Pofiíãí nad Sázavou. PrÛ-
mûrná úãast na závod byla 81 jezdcÛ.
Vyhlá‰eno bylo celkem 8 divizí. âtyfii
divize byly vyhlá‰eny pro plechové vo-
zy s povolen˘m obsahem motoru do
1300 ccm, do 1600 ccm, nad 1600 ccm
a k této divizi byla pfiifiazena je‰tû di-
vize Speciál bez omezení obsahu
a s vût‰ími povolen˘mi úpravami pod-
vozku. Autokrosové speciály (bugginy)
s pohonem jedné nápravy, s pohonem
obou náprav a malé dûtské speciály
tzv. Racer Buggy byly dal‰ími vyhlá‰e-
n˘mi divizemi. Nejvíce obsazovanou
divizí byla divize Trabant, které se
v prÛmûru úãastnilo 19 jezdcÛ na zá-
vod. ZávodÛm v prÛmûru pfiihlíÏelo
pfies 500 divákÛ. Nejvíce obsazen˘m
byl 27. kvûtna závod v Nové Pace, cel-
kem se pfiihlásilo 102 jezdcÛ a toto ãís-
lo mohlo b˘t je‰tû vût‰í, ale díky vytr-
valému noãnímu de‰ti se pfies dvacet
pfiedbûÏnû pfiihlá‰en˘ch jezdcÛ buì
vÛbec nedostavilo nebo radûji zvolilo
místo úãasti v závodu jako jezdec va-
riantu diváckou. Naopak nejménû ob-
sazen˘m závodem, s 50 jezdci, byl zá-
vod konan˘ 1. ãervence v Dolním
Bousovû, kter˘ taktéÏ postihly vytrvalé
de‰tû.

V jednotliv˘ch divizích nastupovala
i fiada jezdcÛ z Mladoboleslavska a ne-
vedla si vÛbec ‰patnû, ve dvou divizích
dokonce opanovali v‰echny nejvy‰‰í
pfiíãky a hned ve ãtyfiech divizích jsou
Mistfii republiky z na‰eho regionu.
Z více neÏ dvû stû ãlenného startovní-
ho pole jich bylo v ‰esti divizích z os-
mi celkem 40 z Mladé Boleslavi a blíz-
kého okolí.

V divizi A
do 1300 ccm se nejv˘‰e z BoleslavákÛ
a to na celkové tfietí místo dostal Pepa
Kofiínek jezdící s vozem ·koda Felicia,
kter˘ se hned ve dvou závodech dostal
na pfiíãky nejvy‰‰í, jednou byl druh˘
a o lep‰í umístûní ho pfiipravila nestá-
lost techniky, která ho zradila hned tfii-
krát a bohuÏel pro nûj vÏdy, kdyÏ se
pohyboval na medailov˘ch pozicích.
Jedním prvním a jedním ãtvrt˘m mís-
tem se prezentoval Martin Chytráãek
z Mladé Boleslavi, celkovû to staãilo
na 14. místo z 32 celkem startujících
jezdcÛ v této divizi. Jedin˘ start ve dru-
hé a celkovû 20. místo promûnil nestor
mladoboleslavského hobby autocrossu

Vratislav Cinkl z JemníkÛ. Zdenûk
ëuraã taktéÏ z JemníkÛ a Vladimír Su-
chánek pfiijeli porovnat konkurenci
pouze do Dolního Bousova, na víc neÏ
na B finále to ale nebylo. Celkovû v té-
to divizi vyhrál nûkolikanásobn˘ vítûz
divize do 1600 ccm z minul˘ch let
Martin Babák z Jiãína. Druhé místo
patfií loÀskému vítûzi Kosice Cupu
v této divizi Vladimíru Levému
z Hradce Králové.

V divizi B
se nejvyrovnanûj‰ími v˘kony v 35
ãlenné konkurenci prezentoval a své
loÀské celkovû tfietí místo vylep‰il a ti-
tul Mistra âeské republiky získal Jirka
Bret z Mladé Boleslavi, dvakrát ho si-
ce zradila technika a dojel aÏ ‰est˘,
jednou zÛstal tûsnû pod stupni vítûzÛ,
ale tfii tfietí, dvû druhá a jedno první
místo mu zaruãilo zaslouÏené celkové
prvenství. O jedno místo si oproti loÀ-
sku pohor‰il taktéÏ vyrovnanû jezdící
Pavel Svoboda z Dolního Bousova,
kterého bohuÏel pro nûj technika zra-
dila víckrát neÏ vítûze a tfii první a dvû
druhá místa mu uÏ nestaãila na to, aby
obhájil loÀské prvenství. Celkové tfietí
místo patfií Milanu Vlasákovi z Mni-
chova Hradi‰tû. Jednou se cizím zavi-
nûním nedostal do finálov˘ch jízd, ale
v ostatních závodech se pravidelnû
umisÈoval mezi tfietím aÏ ‰est˘m mís-
tem, coÏ mu poprávu zajistilo celkové
umístûní. Celkovû sedm˘ se ãtyfimi
starty, tfiemi prvními a jedním druh˘m
místem, se prezentoval Bofiivoj Kofií-
nek mlad‰í z Dobrovice. Jedin˘ kdo
ho dokázal ve finále porazit byl celko-
vû osm˘, nováãek v této divizi, Tomá‰
Handík z Markvartic. Nestálost tech-
niky na vy‰‰í neÏ deváté místo nepus-
tila úãastníka v‰ech závodÛ Antonína
Koãího z Mnichova Hradi‰tû. Jedno
tfietí místo ze ãtyfiech startÛ promûnil
v celkové desáté místo Jan Ratajsk˘
z Mladé Boleslavi. Jedno druhé a jed-
no páté místo staãilo na celkové ãtr-
nácté místo Luká‰i Vítkovi z ¤epova.
SmÛla se lepila na paty celk. ‰estnác-
tému Pavlu DoleÏalovi z Kosmonos,
kter˘ se vÏdy pfiipletl nechtûnû do nû-
jaké strkanice nebo mu nevydrÏel vÛz.
Do mistrovství v této divizi je‰tû za-
sáhli dvûma starty Martin Kopena
a Petr Bfiezina a po jednom startu je‰-
tû Martin Bene‰, Bartá‰ek Josef, Petr
Holub a Vratislav Cinkl, v‰ichni z Bo-
leslavi a blízkého okolí.

V divizi C,
ke které byla pfiipojena divize Speciál,
se v dvaatfiicetiãlenném respektive ãty-
fiiaãtyfiiceti ãlenném poli nejlépe z bo-
leslavsk˘ch jezdcÛ prezentoval a v‰em
ostatním jezdcÛm vypálil rybník teprve
patnáctilet˘ Ïák deváté tfiídy základní

Mladá Boleslav - Kosmonosy, PrÛmyslová1072
Tel.: 326 77 00 88  e-mail:info@schinkmann.cz

Nabízíme univerzální zafiízení pro opravy karoserií
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SUPER SPOTTER SADA
pro rychlé opravy ‰kod

na karosériích

SPOTTER 3460

PROVÁDÍME V¯UKU A P¤EZKOU·ENÍ SVÁ¤EâÒ V NA·Í SVÁ¤ECÍ ·KOLE

Dále nabízíme:
� bodovací stroje stojanové a závûsné

� svafiovací stroje CO2, WIG/TIG,

plasma+microplasma

� plasmové fiezací stroje

� samostmívací kukly

� filtraãní jednotky

� pfiídavné materiály

� ochranné pomÛcky

� autogenní techniku

� hofiáky+hadice+pfiíslu‰enství

� technick˘ plyn Linde

OPRAVY VE·KER¯CH TYPÒ
SVÁ¤EâEK A HO¤ÁKÒ

Akce platí do 31. 12. 2006

‰koly Tomá‰ Tluchofi z Mladé Boleslavi,
jehoÏ v˘kony byly více neÏ vyrovnané.
V divizi C byl tfiikrát první, jednou dru-
h˘, dvakrát tfietí a dvakrát ãtvrt˘, v divi-
zi SpeciálÛ mu patfiilo tfiikrát tfietí místo,
jednou první a ãtyfiikrát ãtvrté místo.
Toto v‰e mu pfiineslo zaslouÏené prven-
ství a zisk Mistrovsk˘ch titulÛ v obou
divizích. Celkové ãtvrté místo v divizi
C a páté místo ve Speciálech patfií Luì-
kovi Hu‰kovi z Mladé Boleslavi, kter˘
mohl pom˘‰let i na vy‰‰í pfiíãky, ale dí-
ky ãast˘m problémÛm s vozem to na
lep‰í umístûní uÏ nebylo. Deváté místo
ve speciálech se tfiemi starty a tfiemi ví-
tûzstvími patfií Pavlovi a Luká‰ovi Ko-
fiínkov˘m z Dobrovice nastupujícím na
krásnû upraveném voze ·koda eR. Jed-
nou tfietí a jednou druh˘ byl Josef Bar-
to‰ mlad‰í z Mladé Boleslavi, coÏ mu
zaruãilo celkovû jedenácté místo ve
dvoulitrech. Ve speciálech byl klasifiko-
ván na tfiináctém místû. Jedno tfietí mís-
to se sv˘m krásn˘m, ale zatím nestál˘m
vozem ze tfiech startÛ vyjel Martin Svo-
boda z Dolního Bousova. Dvûma starty
se prezentoval Standa Halouska z MB.
Na to, Ïe jezdit nezapomnûl, upozornil
sv˘m tfietím místem b˘val˘ autokrosov˘
jezdec Lubo‰ Kroutil z Dobrovice. Cel-
kové druhé místo ve dvoulitrech a tfietí

ve speciálech patfií
Jirkovi Caldovi
z Prahy. Tfietí místo
ve dvoulitrech na-
konec patfií Jardovi
Bare‰ovi z Nového
Mûsta na Moravû.
Celkovû druh˘ ve
speciálech skonãil
Josef Kopeck˘
z Ledãe nad Sáza-
vou.

V divizi D1
autokrosov˘ch spe-
ciálÛ pohánûn˘ch
jednou nápravou
po celou sezonu
jasnû dominoval
Roman Polák ze
Svobodína. Ze se-
dmi startÛ byl ‰est-
krát první a jednou druh˘, coÏ mu zaru-
ãilo bez jakéhokoliv problému titul Mist-
ra Republiky v této divizi. Celkovû dru-
há skonãila posádka Bradna - Veigrt,
jejíÏ umístûní se pohybovalo od druhého
do sedmého místa. Celkovû tfietí po vel-
ké smÛle je klasifikován Václav Smutn˘
z ÚhercÛ, kterému staãilo, aby se po-
sledního závodu zúãastnil, ale pro tech-

nickou poruchu
se musel ze zá-
vodu po trénin-
kov˘ch jízdách
odhlásit, a jeho
i tak velk˘ ná-
skok mu bohu-
Ïel nestaãil, aby
uhájil svou prÛ-
bûÏnû druhou
pfiíãku. AÏ ãtvr-
t˘ letos skonãil
loÀsk˘ vítûz Va-
‰ek Havífi ze
Sobotky, které-
ho o lep‰í umís-
tûní pfiipravila
neúãast v nûkte-
r˘ch závodech.

Boleslav‰tí jezdci

Josef Kofiínek obsadil celkové tfietí místo v divizi A do 1300 ccm

Mistrem âR v kategorii do 1600 ccm se stal Jifií Bret

V kategorii do 1600 ccm obsadil druhé místo Pavel Svoboda

Tfietí místo v kategorii do 1600 ccm získal Milan Vlasák

Pantáctilet˘ Milan Tluchofi se stal mistrem âR nad 1600 ccm a ve
Speciálech

V kategorii Buggy obsadil tfietí místo Václav Smutn˘

INZERCE

VVyhlá‰ení vítûzÛ je naplánová-

no na 18. listopaduv Chlumci

nad Cidlinou. Celkové v˘sledky

ãi pfiípadné dal‰í informace na-

jdete na internetov˘ch strán-

kách www.hobby autocross.cz.

na pfiíãkách nejvy‰‰ích v MâR v Hobby Autocrossu

·esté celkové místo patfiilo nakonec La-
dislavu Kovaãíkovi z Mladé Boleslavi.
Jedenáct˘ nakonec skonãil Olda Zik-
mund taktéÏ z MB.

V divizi Racer Buggy
zastupoval ná‰ region pouze Vaclav Ha-
vífi  junior ze Sobotky a v devítiãlenné
konkurenci skonãil celkovû tfietí. Celko-
vû vyhrál Tomá‰ Wolf z Pfiedmûfiic nad
Labem a jako druh˘ nakonec byl Marek
Novák z Pardubic.

V divizi 4 x 4 a v divizi
Trabant

jsme byli bez zastoupení.
Luká‰ Dufek

Na druhém místû v divizi D1 MâR skonãila posádka Bradna-Veigrt.
Foto posádka Veigrt.

Roman Polák získal titul Mistra Republiky v divizi D1. foto Roman Polák
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