
 

  

Kamencovi s Jurkou se ve Vyškově podařila odveta 
 

XTG Opel ADAM Cup 2016 pokračoval druhým podnikem – Rally Vyškov. 

V pohárovém hodnocení došlo k opakování duelu mezi Polákem Jerzym Tomaszczykem 

a Matějem Kamencem. Tentokrát se v cíli radoval český jezdec, jenž zvítězil 

s dvousekundovým náskokem. Třetí místo obsadil Patrik Brtníček, pro kterého byla 

vyškovská soutěž vpravdě domácím kláním. 

 

Do Vyškova, k druhému závodu XTG Opel ADAM Cupu, který pořádá společnost Opel C&S 

(české zastoupení automobilky Opel) a promotér XTG motorsport, se sjelo sedm vozů. Proti 

Valašské rally chyběli třetí v cíli Petr Gargulák a Slovák Tomáš Konečný, naopak premiérový 

start si připsal Adam Březík. Vyškovská rally nabídla sedm zkoušek, díky počasí pak i řadu 

zrádných a uklouzaných pasáží. Při vlastní soutěži se naštěstí vyčasilo, a tak ze sebe mohli 

pohároví účastníci vydat na třech měřených úsecích maximum. 

 



 

  

Boj o vítězství se ale, 

stejně jako při Valašské 

rally brzy zúžil na tandem 

Jerzy Tomaszczyk a 

Matěj Kamenec. Polák 

začal impozantně, když 

v úvodním testu najel na 

Kamence 11,3 vteřiny, ale 

valašský jezdec dokázal 

kontrovat a v servisu po 

RZ2 činila jeho ztráta na 

vedoucí příčku XTG Opel 

ADAM Cupu 1,6 

sekundy. Na bronzovém 

postu začal Radek Hůla, 

po jeho výpadku ve 

druhém testu poskočil na třetí příčku Patrik Brtníček. Toho se držel Robert Hordossy, 

pohárovou klasifikaci dále dotvářeli Martin Mottl a nováček Adam Březík. 

 

Druhá sekce se třemi testy patřila 

Kamencovi. Hned po RZ3 se 

dostal poprvé před polského 

konkurenta a také na dalších dvou 

zkouškách byl o pár desetinek 

rychlejší. Karta se obrátila, 

v druhém servisu vedl Kamenec 

před Tomasczykem o 5,3 vteřiny, 

Brtníček držel třetí místo, 

Hordossyho ztráta však stále byla 

„hratelná“. Březík získal v této 

sekci dva skalpy Mottla, ale na 

zvrat v pořadí to stále nevypadalo. 



 

  

 

Poslední část Rally 

Vyškov obsahovala dvě 

měřené zkoušky, na nich 

zaútočil Tomaszczyk. 

Polák vyhrál oba testy, 

ale na překonání 

Kamence mu v cíli RZ7 

chyběly dvě sekundy. 

Kamenec tak dokázal 

Tomaszczykovi vrátit 

porážku z Valašské rally 

a v pohárovém hodnocení 

se mu bodově vyrovnal. 

Znalosti domácích tratí 

využil k dosavadnímu 

pohárovému maximu Brtníček, když jeho náskok na Hordossyho zůstal necelých deset 

sekund. Mottl nakonec po jezdecké chybě přišel o páté místo na úkor Březíka.  

 

Ohlasy účastníků: 

Matěj Kamenec: „Vyškov byl parádně uspořádaným závodem. Už dlouho jsme se tak pěkně 

nesvezli, jako právě tady. Po trénincích jsme měli trochu obavy z bláta, ovšem za žádnou 

cenu jsem nechtěl divočit a to se vyplatilo. Auto nám fungovalo na sto procent a s výsledkem 

jsme maximálně spokojeni. Vrátili jsme Jerzymu porážku z Valašky a uvidíme, co bude dál.“ 

 

Jerzy Tomaszczyk: „Závod byl opravdu super, i 

když si s námi trochu pohrálo počasí. V té 

souvislosti jsem měl dilema, jaké 

pneumatiky zvolit a jak je správně nahustit. 

Doopravdy jsem se cítil na limitu až na posledních 

úsecích, kdy se nám podařilo Matěje stáhnout. 

Možná škoda, že se nejela ještě jedna zkouška… 



 

  

Ale i tak je druhé místo za Matějem skvělé, auto fungovalo parádně a už se těšíme na další 

český start.“ 

 

Patrik Brtníček: „Vyškov byl pro mě s Rudou Kouřilem domácím závodem. Na první 

rychlostní zkoušce nás překvapilo bláto, měli jsme asi tři krizové situace během jedné 

´erzety´. Od druhé sekce začaly cesty osychat, zvolili jsme pneumatiky do sucha a hned to 

bylo o něčem jiném. Postupně jsme zrychlovali a s třetím místem v Opel ADAM Cupu jsme 

moc spokojeni.“ 

 

Robert Hordossy: „Vyškov byl pro nás velká škola. Začátek závodu byl z naší strany 

pomalejší. Než jsme se rozjeli, zjistili jsme, že se nacházíme na čtvrtém místě. Měli jsme 

výborný rozpis, kterému se dalo perfektně věřit, a tak jsme postupně přidávali. Výhodou bylo, 

že se rychlostní zkouška Ivanovická brána jela třikrát. Mezi prvním a druhým průjezdem jsme 

zrychlili o 50 vteřin, což bylo úžasné. Auto fungovalo skvěle, jen ráno se nám nepovedla 

ideálně volba pneumatik.“ 

 

Adam Březík: „Závod byl 

hodně těžký. Podmínky na 

trati se měnily, na každou 

rundu jsme měli jiné 

pneumatiky. Pro mě 

Vyškov znamenal 

poznávání spousty nových 

věcí. Učit se s autem, 

poslouchat rozpis aj. Do 

dalších závodů musím najít 

hranice ADAMa. Je to 

skvělé auto a nyní jsme 

rádi, že ho máme celé v cíli. 

Tím pádem převládá 

spokojenost.“ 

 



 

  

Martin Mottl: 
„V rychlejších pasážích, kde 

se s ADAMem dá získat, 

jsem byl opatrnější, než by 

bylo zdrávo, a to se projevilo 

na časech. Navíc jsem 

v poslední zkoušce příliš 

´katnul´ jednu zatáčku a 

kvůli tomu musel couvat. 

Tím jsme přišli o páté místo 

v pohárové klasifikaci. 

Celkově mám z jízdy radost, 

ale když vidím dosahované 

časy a kolik ztrácíme, tak 

jsem zklamaný.“ 

 

Radek Hůla: „Vyškovské tratě, ač jsou rychlejšího charakteru, mi docela seděly. Na první 

zkoušce se nám jelo dobře, nejel jsem na riziko, přesto náš čas nebyl vůbec špatný. Pak přišla 

Račická zkouška, kde jsem měl špatně napsanou jednu zatáčku, špatně jsem do ní najel a 

bohužel jsme na výjezdu spadli do příkopu. Kvůli tomu nám prasklo zavěšení kola, což 

znamenalo náš konec. Moc mě to mrzelo, protože této chybě se dalo předejít a beru ji plně na 

sebe. Nyní se musíme připravit na Pačejov a budeme doufat, že tam zasáhneme do bojů o 

bednu.“ 

 

XTG Opel ADAM Cup – Valašská rally 

1. Kamenec - Jurka (Opel Adam Cup) 48:02,1 

2. Tomaszczyk - Sitek (Opel Adam Cup) + 2,0 

3. Brtníček - Kouřil (Opel Adam Cup) + 1:28,9 

4. Hordossy - Palivec (Opel Adam Cup) + 1:38,3 

5. Březík – J. Novák (Opel Adam Cup) + 2:21,8 

6. Mottl - Vorel (Opel Adam Cup) + 2:35,4 

 

 



 

  

Průběžný stav XTG Opel ADAM Cupu (2/7):  
 

1. Tomaszczyk a Kamenec 45 

3. Brtníček 26 

4. Hordossy 26 

5. Mottl 24 

6. Gargulák 18 

7. Konečný 16 

8. Hůla a Březík 14 

 

 

XTG Opel ADAM Cup bude 

pokračovat koncem července 

při Raly Agropa Pačejov. 

  

 

 

 

 

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 5stupňová 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, 4pístkové 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 


