
INTERCUP RC RALLY CHAMPIONSHIP
Lukovský Rallysprint

V neděli 7. června se českokrum-
lovský šampionát přehoupl do své 
druhé poloviny. Jela se obávaná 
lesní rally, ale i přesto se na startu 
shromáždilo pětatřicet osádek, což 
je vyrovnání dosavadního rekordu 
šampionátu. Bylo zde i několik nově 
příchozích jezdců, v čele se zkuše-
ným Petrem Pavlátek s Toyotou 
Celia GT4. Na start se dokonce 
postavila i jedna ženská osádka. 

Jelo se celkem osm rychlost-
ních zkoušek a hned první „erzeta“ 
ukázala, kdo bude bojovat o stup-
ně vítězů. Vyhrál ji Tomáš Lovčík 
s Fiatem Grante Punto S2000, který 
měl  náskok šest sekund na druhé-

ho Frantina Doležala s Mitsubishi 
Lancer WRC a stejný čas jako druhý 
jezdec měl i třetí David Broučil 
s Peugeotem 307 WRC. Ve skupině 
N vyhrál tuto zkoušku lídr dosavad-
ního hodnocení Tomáš Moravec 
s modelem Subaru Impreza N12B 
a skupinu F2 pak jednoznačně Pert 
Tichý, jedoucí se Suzuki Swift 
S1600. Následující rychlostní 
zkoušku, která se jela v protisměru, 
vyhrál David Broučil před Franti-
nem Doležalem a Petrem Pavlá-
tem. Skupinu N vyhrál opět Tomáš 
Moravec a skupinu F2 Petr Tichý. 

Přetahování mezi Davidem 
Broučilem a Tomášem Lovčíkem 
pokračovalo i dále. Rychlostní 
zkoušku číslo tři vyhrál opět Tomáš 
s náskokem šesti sekund na Davi-
da, třetí byl Petr Pavlát. David s Pet-
rem startovali až z chvostu startov-
ního pole a tratě již byly značně 
rozježděné, ale i přesto zajížděli 
skvělé časy. Skupinu N vyhrál Lukáš 
Kohout, jedoucí s Citroenem Xsara 
WRC a skupinu F2 Petr Tichý. Rych-
lostní zkoušku s pořadovým číslem 
čtyři vyhrál pro změnu David Brou-
čil před Petrem Pavlátem a Tomá-
šem Lovčíkem. Kategorii N jsem 
vyhrál já se Citroenem Xsara WRC 

a skupinu F2 opět skvělý Petr 
Tichý.

V páté erzetě zvítězil Tomáš 
Lovčík před Dejvem Mišálkem 
s Mitsubishi Lancer WRC a třetím 
Davidem Broučilem. Po této zkouš-
ce měl Tomáš v celkovém pořadí 
náskok čtyři sekundy na Davida. 
Kvalitu těchto jezdců ukázal 
i odstup třetího Petra Pavláta již 
o více než patnáct sekund. Ve sku-
pině N jsem předvedl stíhací jízdu 
a podruhé vyhrál. Ve skupině F2 
zvítězil Radek Galko s Citroenem 
Saxo Kitcar. V šesté rychlostní 

zkoušce zvítězil David, na druhém 
místě byl Tomáš Lovčík a třetí dojel 
Dejv. Rozdíl v celkovém pořadí 
mezi prvním Tomášem a druhým 
Davidem byl 2,2 sekundy. Ve skupi-
ně N vyhrál Lukáš Kohout a skupi-
nu F2 vyhrál Petr Tichý. 

V pořadí již sedmé „erzetě“ zví-
tězil Frantin před Davidem a na tře-
tím místě byl Tomáš Lovčík. Tyto 
výsledky katapultovaly Davida do 
celkového vedení. Pohled do prů-
běžného pořadí sliboval před 
poslední osmou zkouškou velmi 
napínavý boj, když byl rozdíl mezi 
prvním a druhým místem pouhých 
0,8 sekundy a mezi druhým a tře-

tím místem již více než půl minuty. 
Po sedmi odjetých rychlostních 
zkouškách bylo až neuvěřitelné, 
s jakou vytrvalostí vedoucí dvojice 
jezdců bojovala. Skupinu N vyhrál 
Tomáš Moravec a ve skupine F2 si 
vedení pojistil Petr Tichý. 

Do poslední rychlostní zkoušky 
odstartoval jako první Tomáš Lov-
čík a zajel neuvěřitelný čas, bohužel 
však trefi l cílovou fotobuňku 
a dostal desetisekundovou penali-
zaci. V pořadí osmou „erzetu“ tedy 
vyhrál David, na druhém místě byl 
Petr a třetí skončil Frantin. Skupinu 

N vyhrál Tomáš Moravec a skupinu 
F2 Petr Tichý.

Celkovým vítězem se stal David 
Broučil před Tomášem Lovčíkem 
a Petrem Pavlátem. Skupinu N 
vyhrál Tomáš Moravec, druhý byl 
Lukáš Kohout a třetí Tomáš Hejna. 
Ve skupině F2 byli vítězové všichni, 
protože jet s dvojkolkou v jehličí 
a mezi kořeny nebyla žádná legra-
ce. Konečné pořadí bylo následují-
cí: první Petr Tichý, druhý Radek 
Galko a třetí Tomáš Tichý. 

Jako vložený závod se jela tak-
zvaná přípravka (přibližně šestiletí 
jezdci), která měla svoje rychlostní 
zkoušky. Pořadí v této kategorii 

bylo následující: Petřík Tichý, Hon-
zík Benych a Honzík Lauko. Hoši 
zaslouží velké uznání, stejně jako 
jediná žena šampionátu Eliška 
Brabcová s růžovým Suzuki SX4 
WRC, která statečně bojovala a za 
svůj výsledek se nemusí stydět. 

Čtvrtá RC Pitbull forest rally byla 
opět velmi těžká a náročná, a to jak 
pro jezdce, tak pro techniku, ale šlo 
o hezký a napínavý závod. Statisti-
ky, fotografi e a další informace 
naleznete na internetových strán-
kách RC Rally Český Krumlov.
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