
I přes různé vrtochy a nástrahy 
počasí organizátoři uspořádali 
všech osm plánovaných závodů, 
třikrát se jelo v Třemošné, dvakrát 
v  Beňovech a  v  Nýrsku a  jednou 
v Kramolíně. Závodů se zúčastnilo 
celkem třicet jedna jezdců s licen-
cí, osmnáct bez licence a dvanáct 
jezdců v kategorii 2WD. Startovní 
pole bylo rozděleno do absolutní 
klasifi kace a  do  klasifi kace 2WD. 
Kladným jeven se stává zvýšená 

účast mladých jezdců, takže 
na některých závodech mohla být 
vyhlášena i věková kategorie juni-
orů, doufám, že tento nastolený 
trend bude i  nadále pokračovat 
a naše řady se rozšíří o novou ge-
neraci.

1. závod
Úvod seriálu obstaral opět zá-

vod v  Třemošné, domovské trati 

hlavních organizátorů seriálu, 5 .
dubna. Na startu závodu rozděle-
ného do  osmi rychlostních zkou-
šek se sešlo třicet čtyři vozů v ab-
solutním pořadí a šest vozů kate-
gorie 2WD. Od  první rychlostní 
zkoušky se o umístění na stupních 
vítězů přetahovali čtyři jezdci, do-
mácí Petr Kupilík, Libor Kupilík 
s jezdci ze severu Čech, Petr Pavlát 
a  David Čech, aby vše nakonec 
rozhodla v  sedmé rychlostní 

zkoušce technická závada na voze 
MG Metro Petra Pavláta, která zna-
menala značný propad startov-
ním polem, ale Petr Pavlát si nako-
nec vše vynahradil v  kategorii 
2WD, kterou s  přehledem vyhrál. 
V absolutním pořadí zvítězil Libor 
Kupilík před Davidem Čechem 
a na třetím místě skončil Petr Ku-
pilík. Kategorie 2WD: 1. Petr 
Pavlát, 2. Richard Kolář, 3. Tomáš 
Čihánek. Týmy: 1. West RC team, 2. 
JPS racing, 3. Trem rally team.

2. závod 
Druhý podnik se uskutečnil 

opět v Třemošné, 10. května. Trať 
byla rozdělena do  osmi rychlost-
ních zkoušek. Na  startu se sešlo 
třicet čtyři jezdců v  absolutním 
pořadí a šest závodníků v katego-
rii 2WD. V  absolutním pořadí 
o  umístění na  stupních vítězů 
opět bojovala skupina jezdců Li-
bor Kupilík David Čech Petr Pavlát 
Petr Kupilík a  ještě Milan Široký, 
ale opět promluvila do těchto bo-
jů technika která tentokrát 
ve  čtvrté „erzetě“ vyřadila z  bojů 
o stupně vítězů Davida Čecha. Ab-
solutní pořadí: 1. Petr Pavlát, 2. Li-
bor Kupilík, 3. Petr Kupilík. 2WD: 1. 
Petr Pavlát, 2. Richard Kolář, 3. Ma-
těj Kupilík. Týmy: 1. Trem rally 
team, 2. West RC team, 3. Kovo 
team.

3. závod
Ke třetímu závodu jsme se pře-

sunuli do areálu pískovny v Beňo-
vech u Klatov. Počasí nám nebylo 
příliš nakloněno a  do  poslední 
chvíle nebylo jasné, zda se závod 
uskuteční, ale díky velkému úsilí 
party pořadatelů z Tajanova se na-
konec v sobotu 24. května závod 
odjel. A tak za zamračeného rána 
s nejistou předpovědí se nakonec 
v pískovně sešlo dvacet devět zá-
vodníků absolutní klasifi kace a tři 
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RC rally
Západní Čechy 2014

Když jsem byl koncem listopadu na RC Winter rally v Českém Krumlově, byl na mě 
vznesen dotaz, zda se letos jel seriál RC rally na západě Čech. Ano, i letos se uskuteč-
nil seriál RC rally Západní Čechy 2014. Jelo se v tradičních lokalitách v areálu Sokola 
Třemošná, v pískovně Beňovy u Klatov, v areálu bývalých kasáren v Nýrsku a v Kra-
molíně u Nepomuku. 
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jezdci s  vozy kategorie 2WD, aby 
se vydalo na travnatou trať devíti 
rychlostních zkoušek bojovat 
o další body do seriálu RC rally. Ce-
lé dopoledne se kolem honily 
bouřky, aby nakonec došlo 
i na nás a okolo poledne se spusti-
la bouřka s  deštěm a  silným vět-
rem. Ke  vší smůle již odstartoval 
první jezdec do  další rychlostní 
zkoušky, a tak musel být odvolán 
z tratě, protože všichni měli mno-
ho práce se zabezpečím techniky 
proti dešti a stanů proti větru. Ale 
nakonec nikam do elektroniky ne-
nateklo, nikomu neuletěl stan 
a  po  odchodu bouřky závody 
zdárně pokračovaly. Z vítězství se 
nakonec radoval Libor Kupilík 
na druhém místě se umístil Milan 
Široký a  třetí dojel Pavel Janda. 
V  kategorii 2WD dojel první Ri-
chard Kolář, druhý Vladimír Čihá-
nek mladší a  třetí Libor Kupilík. 
Mezi týmy vyhrál West rally team, 
2. JPS rating a 3. Kovo team.

4. závod
V pořadí čtvrtý závod se jel 14. 

června v areálu bývalých kasáren 
v Nýrsku, kde se na asfaltové a be-
tonové trati odjelo devět rychlost-
ních zkoušek. Na start se postavilo 
devětadvacet jezdců absolutního 
pořadí a osm závodníků kategorie 
2WD. Absolutním vítězem se stal 
Petr Pavlát před Liborem Kupilí-
kem a  třetím Milanem Širokým. 
Kategorie 2WD: 1. Petr Pavlát, 2. 
Libor Kupilík, 3. Pepa Vacek.

5. závod
S pátým závodem, který se jel 

12. července, se seriál vrátil do are-
álu pískovny v Beňovech u Klatov 
a opět nás čekala pěkně připrave-
ná travnatá trať i nepříznivá před-
pověď počasí, která se opět vypl-
nila a  okolo poledne se spustil 
déšť. Neměl však takovou intenzi-
tu, aby bylo potřeba přerušit závo-
dy, a  soutěž se nakonec dojela 

za krásného počasí. Závodu se zú-
častnilo jedenatřicet jezdců v ab-
solutním pořadí a  tři v  kategorii 
2WD. Absolutní pořadí: 1.Libor 
Kupilík, 2. Petr Kupilík, 3. Milan Ši-
roký. 2WD: 1. Richard Kolář, 2. Petr 
Janošík, 3. Martin Porvich. Týmy: 1. 
Trem rally Team, 2. West RC team, 
3. JPS rating.

6. závod
Dne 30. srpna se v areálu býva-

lých kasáren v Nýrsku sešlo k šes-
tému závodu serálu RC rally Zá-
padní Čechy třiadvacet jezdců 
v absolutním pořadí a šest závod-
níků 2WD, aby se na asfaltové trati 
rozdělené do  deseti rychlostních 
zkoušek poprali o další příděl bo-
dů, kterých nejvíce získal první Li-
bor Kupilík na druhém místě pak 
dojel Milan Široký a  třetí Petr 
Pavlát. Ve dvoukolkách vyhrál Mi-
lan Široký, druhý dojel Libor Kupi-
lík a třetí Petr Pavlát. Pořadí týmů: 
1. West RC team, 2. JPS racing, 3. 
Tajanov RC rally team.

7. závod 
Pořádání předposledního zá-

vodu, který se jel 13. září, se ujali 

organizátoři z  RCK Kramolín 
v nové lokalitě, v prostoru u míst-
ního hostince. Trať byla z  části 
na asfaltové ploše a z části na při-
lehlém prašném parkovišti. 
A opět počasí – ještě v pátek lilo, 
ale nakonec pořadatelé připravili 
trať, a tak jsme se v sobotu za še-
divého rána, kdy bylo jen otáz-
kou času, kdy začne pršet, sešli 
v počtu osmadvaceti vozů v ab-
solutním pořadí a  jednoho 2WD 
v  Kramolíně za  hospodou a  vy-
dali se na trať jedenácti rychlost-
ních zkoušek. Nakonec k nám by-
lo počasí milostivé a  jemný déšť 
se spustil až na  závěr poslední 
zkoušky. S nástrahami trati se na-
konec nejlépe vyrovnal Libor Ku-
pilík před Petrem Janošíkem 
a  třetím Matějem Kupilíkem, 
dvoukolky vyhrál jejich jediný 
účastník Richard Kolář, týmy JPS 
racing před Trem rally teamem 
a třetí skončil West rally team.

8. závod
Náš seriál vyvrcholil osmým 

závodem, který se odjel 18. října 
v  areálu Sokolu v  Třemošné. 
Na  startu fi nálového závodu se 
sešlo třicet jedna jezdců v abso-

lutním pořadí a  čtyři v  kategorii 
2WD. A  bylo ještě o  co bojovat, 
první a druhé místo již měli jisté 
Libor Kupilík a  Milan Široký, ale 
o třetí místo mohli bojovat hned 
čtyři jezdci – Petr Kupilík, Pavel 
Černý, Petr Janošík a Pavel Janda, 
který však do  závodu nenastou-
pil a  zbylo pro něj pouze šesté 
místo. Závod nakonec vyhrál Mi-
lan Široký a pojistil si druhé mís-
to v seriálu, druhý skončil již jistý 
vítěz seriálu Libor Kupilík a  tře-
tím místem v závodu si vybojoval 
třetí místo v  seriálu Petr Kupilík. 
V kategorii 2WD měl Richard Ko-
lář také jisté vítězství, ale na další 
místa na stupních vítězů měli ješ-
tě šanci tři jezdci – Vladjmír Čihá-
nek mladší, Petr Pavlát a  Libor 
Kupilík, který nakonec závod vy-
hrál, ale vzhledem k  umístění 
soupeřů mu to stačilo pouze 
na  čtvrté místo v  seriálu. Petr 
Pavlát se posledního závodu ne-
zúčastnil, ale body mu stačily 
na třetí místo a Vladimír Čihánek 
mladší si třetím místem v závodu 
zajistil druhé místo v serialu. V tý-
mech vyhrál Trem rally team, kte-
rý si zajistil druhé místo v seriálu, 
druhý se umístil JPS rating a cel-
kově skončil třetí a  třetí skončil 
Tajanov RC rally team, který si 
tím zajistil čtvrtou příčku v seriá-
lu.

Shrnutí
Tak to byl ročník 2014 seriálu 

RC rally Západní Čechy. Děkujeme 
pořadatelům seriálu i  jednotli-
vých závodů, kteří mnohdy v ne-
lehkých podmínkách zajistili kva-
litní závody a  perfektně sjízdné 
tratě, a také všem jezdcům. Již ny-
ní připravujeme ročník 2015, kde 
se doufám sejdeme v hojném po-
čtu. Na našich závodech také rádi 
uvidíme nové tváře a  vozy. Bližší 
informace získáme na  webu 
http://racing.webgarden.cz/rubri-
ky/aktuality       

Miroslav Wimmer

Na vyhlášení výsledků už opšt svítí slunce absolutní vítěz
Libor Kupilík na 2.místě Petr Kupilík a 3. Milan Široký

5. závod Beňovy u Klatov prší , ale závodí 
se dál Citroën Dominika Valenty

5. závod Beňovy u Klatov 12.7.2014 po dešti náročná trať 
pro vozy 2WD nástrahy zdolává Opel Manta Petra Janošíka
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