
V sobotu 30 června 2012 se uskutečnil na dráze ve Valašském Meziříčí již 4. podnik seriálu závodů 

HIT. V tropických vedrech se sešel velmi slušný počet startujících (přihlášeno bylo 36 jezdců). Byli 

rozděleni do čtyř skupin (TC OPEN, TC STOCK, HOBBY a směsice formulí , GT a FS).  Vzhledem ke 

klimatickým podmínkám byly po dohodě odjety jen tři finálové jízdy. Bufet s chlazeným nealko i alko 

pivem a grilovanými klobásami se snažil ulehčit pilotům pobyt na rozpálené dráze. Po dohodě se 

nakonec odjely jen 3 místo 4 finálovek neboť horko bylo opravdu extrémní. 

TC OPEN – Při neúčasti dosavadního lídra Petra Novotného se své příležitosti chopil domácí jezdec 

Tomáš Juřica a vyhrál všechny rozjížďky i finálové jizdy a jednoznačným vítězstvím nikomu tentokráte 

nedal šanci. Za ním se o druhou příčku zdatně tahali Laďa Lebánek a Milan Šubík. Nakonec po 

rovnosti bodů druhé místo lepším nájezdem Lebánek a třetí Šubík. Tady bych se oběma pilotům chtěl 

omluvit, při vyhlášení jsem jejich pořadí vyhlásil obráceně. Takže ještě jednou omluva. Bodové pořadí 

do seriálu bude již započteno správným počtem bodů.   

 

 

TC STOCK – Nesmírně vyrovnaná kategorie, ve které je povolen 17z motor bez boostování. Rozjížďky 

byly vyrovnané a nájezdy 26 kol Miry Dolanského a Honzy Španěla v prvních dvou rozjížďkách 

slibovaly pěkný vyrovnaný souboj o prvenství ve finále. To se bohužel nestalo, díky počasí. Teplota 

asfaltu při finálových jízdách se pohybovala nad 50 stupni celsia a to výrazně změnilo jízdní vlastnosti 

pneumatik a podstatně více se projevilo naladění auta. A tady Mira Dolanský jednoznačně ukázal, že 

nastavit umí a ostatním nadělovat téměř pravidelně kolo. Velký souboj se tak odehrával spíše o 

druhé a třetí místo. Špatně fungující gumy u Honzova auta srovnaly rozdíl z rozjížděk a po první 

finálovce se na druhé místo posunul Luboš Španěl. Ve druhé a třetí finálovce se ale Honzovi podařilo 

uhájit druhé místo a tím i získat celkovou druhou pozici. Třetí tedy skončil Luboš, čtvrté místo 

nakonec vybojoval časoměřič  Leoš Zádrapa. Páté místo a první v juniorech vybojoval Roman Španěl, 

který ke konci zle potrápil Leoše a druhý v juniorech, celkově šestý dojel Honza Zádrapa.  

 



HOBBY – Primárně juniorská kategorie dostála ve Valmezu  svému určení a startovali v ní skutečně 

jen junioři (Jindra Španěl – 9 let, Denis - cca 11 let, Martin Víta – cca 13 let a Honzík Španěl – 6 let) 

Jako přídavek byla účast Kuby Šimurdy (taky junior ale trošku ostřílenější – mistr republiky) který jel 

mimo pořadí v rámci testů s TT-01. Tuto kategorii jednoznačně a s přehledem ovládl Jindra, který 

sváděl boje pouze s Kubou. Kuba asi neměl v úmyslu souboje s Jindrou vyhrávat, ale myslím, že i tak 

se musel snažit, aby držel krok s mladším soupeřem. Rozdíl techniky v tomto klání byl patrný ale i tak 

to byly hezké souboje. O skutečné boje se ale jednalo na pozicích za nimi. Martin a Honzík jsou již 

tradiční soupeři. Zatím zkušenosti a vyzrálost Martina slaví úspěch a nebylo tomu jinak ani tentokrát. 

Ale navíc se do tohoto boje zamotal nový účastník seriálu HIT - Denis Palát. Byl to jeho první závod 

v kategorii 1:10 a myslím, že ne poslední a určitě o sobě ještě v budoucnu dá vědět. V konečném 

pořadí tedy konečně, po dvou druhých místech, dosáhl na vítězství Jindra Španěl, druhý Martin Víta, 

třetí Honzík Španěl a čtvrtý Denis.(tady poprosím – Denis odešel dříve a nevrátil měřící čip je potřeba 

ho nějakým způsobem doručit !) 

 

 

Formule – sešli se jen tři jezdci ačkoli přihlášených bylo více. Po dohodě nakonec formuláři jeli spolu 

s  FS a GT v jedné partě. Hodnoceni jsou ale samostatně. Vyhrál  celkem jednoznačně Karel Novosad, 

který nehleděl na nějaké to škrtnuté rychlejší kolo,  druhý Roman Štalmach a třetí Tomáš Brodský 

jako jediný s formulí specifikace Classic. 

 

 

FS –FšeŠtok alias FSetíňák - Kategorie Romana Štalmacha, inovátora a vymýšleče. Jezdci jeli jako 

subkategorie OPENů. Pravidla, systém hodnocení a závodění je ryze Štalmachovský nicméně chlapci 

konstatovali, že si skvěle zajezdili… nu což kdo chce kam pomozme mu tam…  

Systém hodnocení  je Romanovo „nouhau“ takže dotazy prosím přímo na něj  a on Vám všem rád 

ochotně vysvětlí jak je toto skvělý závodní systém (článek na RC MASTERS již předběhl tento report).  



Výsledky proškrtal tvůrce kategorie sám osobně vlastní rukou a zde připojuji to co mi poslal. 

pořadí jméno finále  1 finále  2 finále  3 finále  4 součet 

1 Maléř Luděk 21 / 6:01 21 / 6:09 20 / 6:09 21 / 6:03 63 / 18:13 

2 Kavánek Ivo 21 / 6:06 21 / 6:05 20 / 6:14 21 / 6:06 63 / 18:17 

3 Macháček Petr 21 / 6:08 21 / 6:08 20 / 6:01 21 / 6:03 63 / 18:19 

4 Šumi 19 / 6:05 21 / 6:07 17 / 6:14 22 / 6:15 62 / 18:27 

5 Mikuš Karel 21 / 6:16 21 / 6:10 05 / 2:29 0 47 / 14:55 

6 Novosad Karel 18 / 6:05 14 / 6:15 15 / 6:01 0 47 / 18:21 

7 Brodský Tomáš 21 / 6:09 21 / 6:16 0 0 42 / 12:25 

 

 

Myslím, že to byl velmi povedený závod a nebýt tropických 40 st. Ve stínu bylo by to méně náročně 

jak na techniku tak na lidi…a už se těšíme na pokračování seriálu HIT 7.7.2102 v Otrokovicích. Dostali 

jsme se do druhé poloviny seriálu a celkové pořadí v seriálu už se začíná rýsovat. 

 

Za RC Valmez Racing Honza Španěl a Leoš Zádrapa 


