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Dovozce:
MSA Motorsport Accessoires GmbH
Am Forst 17b, 926 37 Weiden i.d. OPf
Tel.: 0049 961 3885 346, Fax: 0049 961 3885 203
Mobil: 00420 724 242030, info@kymco.cz

157.900,- Kč
Doporučená cena včetně DPH a včetně dopravného.
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Nyní skladem v barvách: 
bílá, modrá, černá

JIŽ 15 LET V NĚMECKU!

sport

Robert Požárek, foto: Petr Štola

Před posledním závodem ješ-
tě nebylo rozhodnuto, a tak 
o konečném pořadí rozho-

dovala přes tři kilometry dlouhá 
a velice rychlá trať v Boru. Ne-
šlo ale o jednoduchý loukakros, 
jezdci se museli poprat s bahen-
ními úseky, náročnými výjez-
dy, čekaly je nelehké lesní úseky. 
A bylo to o to zajímavější, že šan-
ci na první titul mělo hned něko-
lik jezdců.

Boj do poslední vteřiny
V kategorii QUAD HOBBY star-
tovalo 48 pilotů. Největší nervo-
zita vládla samozřejmě mezi prv-
ními třemi v průběžném pořadí 
– Davidem Buřívalem (131 bodů 
před posledním závodem), Vlas-
tíkem Daškem (115 bodů) a Lu-
bošem Koníčkem (99 bodů). 
V závodě zvítězil Koníček, který 
projel cílem o 51 vteřin před dru-
hým Kramem a třetím Smetanou, 
ale na více než třetí místo celkově 
mu to nakonec nestačilo.

Kategorii QUAD PROFI do-
minovali po celou sezonu Zde-
něk Mucha a Pavel Pešan, ale 
v posledních závodech se na ně 
začali dotahovat Franta Novot-
ný a Honza Kadeřábek ml., tak-
že ani tady nebylo o celkovém ví-
tězi rozhodnuto. Mezi 39 jezdci 
byly i dvě ženy, Ollie Roučková 
a Jana Mužíková, a v závodě roz-
hodně nepropadly. Ollie dojela 
16. a Jana na 25. místě. Vzrůs-
tající formu potvrdil Honza Ka-

deřábek ml., který projel cílem 
jako první s náskokem 57 vte-
řin. Velký souboj svedli o dru-
hou příčku Pepík Brand a Vítek 
Šmucer, v cíli je po hodině zá-
vodu dělilo pouhých pět desetin 
vteřiny (!), přičemž tím šťastněj-
ším byl Brand. Zbývající trojice 
adeptů na celkové stupně vítězů 
dopadla hůře: Novotný 5. místo, 
Mucha 7. místo a Pešan dokonce 
19., a v celkovém pořadí seriálu 
tak došlo k zásadním změnám. 

První ročník ITP ESSOX CUP 
ukázal, že čtyřkolkové a mo-
torkové závody crosscountry 
mají smysl, vždyť na startu bylo 
vždy průměrně 173 závodníků, 
dále že máme kvalitní a stále se 
zrychlující závodníky a potěšují-
cí je, že organizaci závodů firmou 
ADT Horažďovice ve spolupráci 
se společností ASP GROUP, s.r.o. 
a leasingovkou ESSOX dobře 
hodnotili i jezdci.  

Hobby závody v crosscountry na vzestupu
ITP ESSOX CUP 2009,  
Velký Bor u Horažďovic, 14. 11.
V sobotu vyvrcholil osmidílný seriál závodů 
motorek a čtyřkolek v crosscountry.  
Na přírodní trati u Horažďovic se tentokrát  
setkalo 188 jezdců, z toho 87 hobíků  
a profíků kategorie qUad.

KONEČNÉ POŘADÍ

QUAD HOBBY
1. david Buříval (access Motor Racing Team) 145 b., 
2. Vlastík dašek (quadtexTP) 131, 
3. Luboš Koníček (quadtexTP) 124.

QUAD PROFI
1. Zdeněk Mucha (access Motor Racing Team) 143 b., 
2. Jan Kadeřábek ml. (Kábek Racing Team) 124, 
3. František Novotný (NVT quad Racing) 116.

ITP ESSOX CUP 2009
KATEGORIE ČTYŘKOLEK

Již první ročník ukázal, že 
čtyřkolkové a motorkové 
závody crosscountry mají smysl


