
 

  

 

První zahraniční triumf v XTG Opel ADAM Cupu  
 

Přijela, viděla a zvítězila. Tak by se dalo stručně charakterizovat vystoupení polské dvojice 

Jerzy Tomaszczyk - Lukasz Sitek v úvodním podniku XTG Opel ADAM Cupu 2016. Na 

Valašské rally o téměř půl minuty opanovali úvodní podnik, na dalších pozicích skončili Matěj 

Kamenec a Petr Gargulák. 

 

XTG Opel ADAM Cup, pořádaný společností Opel C&S (české zastoupení automobilky Opel) a 

promotérem XTG motorsport vstoupil do své druhé sezony. A hned úvodní závod naznačil, že se i v 

letošním roce můžeme dočkat dramatických soubojů. Valašskou rally provázela i řadu premiér a 



 

  

rekordů. Tím zásadním bylo, že se na startu sešlo osm vozů Opel ADAM Cup, tedy o dva více, než 

většinou bývalo pravidlem v minulém roce. A navíc poprvé česká edice ADAM Cupu přilákala na 

start zahraniční účastníky. Jednu posádku ze Slovenska a jednu z Polska. 

  

Loni účastníci Valašské rally mohli 

hořekovat na její průběh, letošní ročník 

ale proběhl bez komplikací. Závodilo se 

na všech měřených testech, které měly 

nezpochybnitelnou sportovní hodnotu. 

 

„Jsme rádi, že jsem Valašskou rally 

nechali nadále v kalendáři. Změna 

pořadatelského týmu se promítla do 

úrovně i průběhu závodu. Valaška se tak 

stala výtečnou kulisou úvodního podniku 

našeho poháru. A podle průběhu 

odhaduji, že nás opět čeká nesmírně 

zajímavá sezona,“ pronesl k závodu 

zástupce XTG motorsportu Zdeněk 

Pekárek. 

 

Průběh pohárového klání nabídl konfrontaci loňských účastníků a nováčků. Za něho ovšem nebylo 

možné označit Poláka Jerzyho Tomaszczyka, jenž v loňské sezoně působil v německém ADAM Opel 

ADAM Cupu. A i tam patřil mezi nejrychlejší. V úvodu byl nad jeho síly domácí Matěj Kamenec. 

Rodák ze Zubří vyhrál úvodní zkoušku a v servisu po RZ2 stále vedl. S dalšími kilometry ovšem 

Tomaszczyk převzal vedení a po vítězství v pěti zkouškách z osmi už před sebe nikoho nepustil. 

Kamenec zajel dva nejrychlejší časy, loni třetí muž pohárové klasifikace tak vstoupil do letošního 

poháru druhým místem. Bronz připadl „nováčkovi“ Petru Gargulákovi. Po opatrnějším úvodu zajel v 

RZ4 nejrychlejší čas. Tím si upevnil třetí příčku, ze které ho už nikdo nedokázal sesadit. 

Solidně vstoupil do poháru ADAMů i čtvrtý Tomáš Konečný. Slovenský jezdec má zkušenosti z 

„dvoukolek“ i produkčních aut a jistě ještě neřekl poslední slovo. To určitě můžeme říci i na adresu 

loňských účastníků Radka Hůly, Martina Mottla a Roberta Hordossyho. Spojení startů v MČR a v 

RSS určitě může pomoci rychleji dotáhnout pohárovou špičku i nejmladšímu účastníkovi Patriku 

Brtníčkovi.    



 

  

Ohlasy účastníků: 

 

Jerzy Tomaszczyk: „Musím říct, že 

nasazení a rychlost v německém a českém 

poháru je srovnatelná. Opravdu jsme museli 

jet ve velkém tempu. Ze začátku jsme si 

říkali, že uvidíme, jak pojede konkurence a 

tomu přizpůsobíme tempo. Ale velmi rychle 

se ukázalo, že pokud chceme pomýšlet na 

dobrý výsledek, tak na žádné taktizování 

není prostor a musíme jet naplno. S Matějem 

Kamencem to byla dnes opravdu velká 

bitva. Měli jsme i pár krizovek, ale až na 

pětisekundovou penalizaci za retardér v 

Kopřivnici jsme neměli žádný problém, auto nám fungovalo naprosto bez problému.“  

 

Matěj Kamenec: „Závod jsme odjeli 

relativně bez problému, jen jsme dostali 

desetivteřinovou penalizaci za pozdní příjezd 

do časové kontroly. Ale ta by ovšem na 

výsledku stejně nic nezměnila. Na nejdelší 

sekci jsme totiž nezvolili úplně správně 

gumy a to rozhodlo. 

Se závodem jsme maximálně spokojeni, ve 

srovnání s loňskem konkurence přituhla. Přes 

zimu jsme hodně pracovali na rozpisu, 

myslím si, že jsme se v této oblasti hodně 

posunuli. Pomalejší rozhodně nejsme, jen tu 

přibyl někdo, kdo jel rychleji.“ 

 

Petr Gargulák: „Pohár se nám moc líbí, z auta jsme nadšení. Ve srovnání s civikem je ADAM úplně 

někde jinde. Už teď víme, že by se dalo zlepšit nastavení, abychom se ještě posunuli výše. Závod jsme 

odjeli bez problémů, jen jsme ze začátku zvolili měkčí pneumatiky, než bylo optimální a na poslední 

rychlostní zkoušce jsme měli ve velké rychlosti krizovku. Rádi bychom jeli celý šampionát, ale v tuto 

chvíli jsou pro nás opravdu hodně limitující finance, takže sám nevím, kolik toho nakonec odjedeme.“ 



 

  

Tomáš Konečný: „Už v loňském roce jsme 

ADAM Cup sledovali a viděli jsme, že je tu 

velká konkurence. Proto jsme se velice těšili 

na porovnání. Závod jsme brali jako zkoušku, 

zda se nám pohár zalíbí. Zatím nás to baví 

velmi, takže bychom chtěli odjet celý pohár. 

Auto fungovalo celou rally naprosto bez 

problémů. Vyvarovali jsme se kontaktu s 

retardéry, což bude tím, že na Slovensku je 

máme penalizovány ještě přísněji a proto si 

na ně dáváme obzvláště pozor. Rozhodli jsme 

se, že než si na auto zvykneme, tak pojedeme 

na starších gumách, což nás možná trošku 

zbrzdilo, protože se už nedalo do nich tolik opírat. Ale na Vyškově už nasadíme nové a uvidíme, kam 

nás to posune.“ 

 

Radek Hůla: „Konkurence se zvýšila, určitě 

se zrychlilo. Opravdu ve srovnání s loňskou 

sezonou se jelo o hodně rychleji. Trošku jsme 

se Valašky po loňském roce báli, ale letos to 

bylo super. Myslím, že i po organizační 

stránce všechno klapalo. Dobře jsme se 

svezli, takže jsme opravdu spokojení. Rádi 

bychom jeli celou sezónu, ale v tuto chvíli ji 

ještě nemáme kompletně finančně pokrytou.“  

 

Martin Mottl: „Valašku jsem si užil, jsem 

rád, že nezačalo pršet, jak bylo původně 

avizované. Ze začátku jsem měl trochu 

psychický blok, protože jsem jednak v autě 

dlouho neseděl a také proto, že jsem na posledním loňském závodě v Německu prošlápl brzdy. 

Zejména ze začátku jsem to opravdu hodně řešil. Pak jsem už postupně zrychloval, takže si myslím, že 

to bude na dalších závodech jen lepší. V každém případě mě mrzí a říkal jsem to i promotérovi, že 

ADAMy nejsou dováženy jako v německé verzi poháru. Hmotnost tu hraje velmi podstatnou roli. A 

třeba my vezeme proti Matějovi Kamencovi padesát kilogramů navíc. A to je samozřejmě znát, jak na 



 

  

akceleraci, tak i na brzdách. Věřím, že pokud 

by se auta dovážila, tak mně ujíždět nebudou. 

A tom jsem přesvědčen a dokonce bych se o 

to i vsadil.“ 

 

Robert Hordossy: „Auto fungovalo 

perfektně, neměli jsme během závodu žádné 

problémy. Jen jsme obdrželi penalizaci za 

průjezd retardérem. Ty tady byly možná 

trošku užší, než jsem zvyklí, ale já s nimi 

obecně bojuji. Byl to první závod v sezóně, 

tak jsme začali trochu vlažněji, naopak 

konkurence se proti minulému ročníku 

podstatně zvýšila. Je tu několik nových 

mladších posádek, se kterými se bude velice 

těžko soupeřit. Jsou draví a nemají tolik 

zábran. Myslím, že tento ročník bude pro 

všechny ještě náročnější než ten předchozí.“ 

 

Patrik Brtníček: „Nejeli jsme na výsledek. Přijeli jsme na Valašku hlavně poznávat auto. Učení si 

myslím dopadlo dobře, neboť jsme dokázali postupně zrychlovat. Během závodu jsme neměli žádný 

technický problém. Jen jsme někde trefili retardéry, ale až na jeden nemám vůbec tušení kde. V plánu 

máme s tímto autem kompletní sezónu ve velkém i malém mistráku. V RSS budu pokračovat s Rudou 

Kouřilem, v MČR mě bude navigovat Marek Topič.“ 

 

XTG Opel ADAM Cup – Valašská rally 

1. Tomaszczyk - Sitek (PL - Opel Adam Cup) 48:43.4 

2. Kamenec - Jurka (Opel Adam Cup) + 27.5 

3. Gargulák – Zigler (Opel Adam Cup) + 44.9 

4. Konečný - Bartko (SK - Opel Adam Cup) + 1:00.1 

5. Hůla - Bureš (Opel Adam Cup) + 1:27.6 

6. Mottl - Vorel (Opel Adam Cup) + 1:55.6 



 

  

7. Hordossy - Palivec (Opel Adam Cup) + 2:08.1 

8. Brtníček - Topič (Opel Adam Cup) + 2:57.4 

 

Průběžný stav XTG Opel ADAM Cupu (1/7): 

1. Tomaszczyk 25, 2. Kamenec 20, 3. Gargulák 

18, 4. Konečný 16, 5. Hůla 14, 6. Mottl 12, 7. 

Hordossy 10, 8. Brtníček 8 

  

XTG Opel ADAM Cup bude pokračovat v 

polovině května na Rally Vyškov, druhém 

podniku Rallysprint Série 2016. 

 

Kalendář XTG Opel ADAM Cup 2016 

15. - 16. 4. 2016 Valašská Rallye 

13. - 14. 5. 2016 Rally Vyškov 

29. - 30. 7. 2016  Rally Pačejov 

26. - 27. 8. 2016  Barum Czech Rally (I. etapa) 

16. - 17. 9. 2016  Rally Jeseníky 

30. 9. - 1. 10. 2016  Rally Příbram (I. etapa) 

21. - 22. 10. 2016  3-Städte Rally (D) 

 

Finanční prémie za umístění v dílčích závodech XTG Opel ADAM Cupu 2016: 

1. místo 20 000 Kč + šek na náhradní díly (10 000 Kč) 

2. místo 10 000 Kč + šek na náhradní díly (5 000 Kč) 

3. místo 5 000 Kč + šek na náhradní díly (5 000 Kč) 

4. místo šek na náhradní díly (5 000 Kč) 

5. místo šek na náhradní díly (3 000 Kč) 

 

OPEL ADAM CUP – Technická data 

Motor:  1.6 ECOTEC 16V, variabilní časování ventilů, řídicí jednotka BOSCH Motorsport 

Výkon:  103 kW / 140 k při 6500 ot/min 

Toč. moment:  160 Nm při 4700 ot/min 

Převodovka:  Sekvenční 5-stupňová Sadev, lamelový samosvorný diferenciál 

Podvozek:  Nastavitelný soutěžní podvozek REIGER, tlumičové vzpěry McPherson, silentbloky 

Uniball, specifikace pro asfalt a šotolinu  



 

  

Řízení:  Hřebenové s elektrohydraulickým posilovačem  

Kola:   Hliníkové disky EVO Corse 6,5 x 16 (asfalt), 6 x 15 (šotolina) 

Brzdy:  „Fly-off“ hydraulická ruční brzda, regulace tlaku brzd zadní nápravy, 4-pístkové kotoučové 

brzdy Brembo vpředu, vzadu jednopístkové kotoučové brzdy. 

Brzd. kotouče: 305 mm ventilované vpředu, 264 mm vzadu 

Karoserie: Lehký skelet, integrovaná bezpečnostní struktura, ochrana motoru a palivové nádrže 

Interiér:  Sedadla SPARCO Competition (kompatibilní se systémem HANS), integrovaný hasicí 

systém, suchý akumulátor. 

Exteriér:  Komponenty karoserie „OPC Line“, rychloupínače kapoty motoru a víka 

zavazadlového prostoru, tažná oka 

Elektronika:  Soutěžní přístrojový panel, LCD indikátor řazení, palubní počítač navigátora MONIT, 

centrální ovládací panel, lampa na čtení map 

Rozměry:  délka: 3698 mm, šířka: 1720 mm, výška: 1442 mm, rozvor: 2310 mm 

Hmotnost: 1090 kg 

 

Bližší informace k poháru:  

Zdeněk Pekárek, XTG motorsport 

tel: +420 608976661, e-mail: zdenek.pekarek@opel-motorsport.cz 


