INTER MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MOTOKROS 2014
Třídy 65 ccm, 85ccm, MX2/Junior, OPEN

Opatov - neděle 13.7.2014
Tisková informace 7.7.2014
Po vydařených a pořadatelsky bravurně zvládnutých dvou podnicích CAMS motokrosového
šampionátu INTER MISTROVSTVÍ ČR (Třemošnice a Vícenice) je nyní řada na třetím, neméně
zkušeném pořadateli. Závodiště „Opatovské stráně“ v Opatově (u Svitav) sice jezdeckou účastí
nepamatuje přeslavnou éru českého motokrosu, kdy takoví borci, jako třeba Míla Halm, Jirka Stodůlka,
Jarda Falta, Jirka Churavý nebo Tonda Baborovský proháněli světovou špičku a na paty šlapali
jezdcům těch nejzvučnějších jmen. Ale v posledních letech se areál místního AMK Opatov neustále
vylepšuje a tak bude právem hostit elitu domácího motokrosu při závodech pěti soutěžních tříd.
Závody jsou vždy pořádány místním motoristickým klubem (třetí závod seriálu zajišťuje
AUTOMOTOKLUB Opatov) pod patronací a záštitou ČESKOMORAVSKÉ ASOCIACE
MOTOCYKLOVÉHO SPORTU (CAMS), organizací seriálu byla již po dvanácté v novodobé historii
tuzemského motokrosu pověřena zkušená brněnská společnost FORSAGE.
Základní informace o podniku přináší dnešní tisková zpráva. Děkujeme za propagační spolupráci.
Lenka Juřičková - mediální spolupráce
agentura Forsage Brno spol. s r.o.
v.r.
____________________________________________________________________________

Motokrosový šampionát IM ČR 2014 pod křídly CAMS
pokračuje TŘETÍM závodem v Opatově
Ambiciózní pořadatel z Opatova v poslední době trať upravil a dal jí zcela novou podobu. Vybudoval
např. automatický závlahový systém, rozšířil trať a upravil skoky, zázemí pro diváky rovněž doznalo
velkou řadu změn a z opatovského závodiště se rázem stal konkurenceschopný motokrosový areál.
V NEDĚLI 13.7.2014 sem tedy zavítá třetí díl letošního seriálu INTER MISTROVSTVÍ ČR
MOTOKROS CAMS 2014 a už jen to, že přípravu závodu má společně s místním automotoklubem na
starosti renomovaná sportovní agentura Forsage s divizí motokrosu CAMS je záruka toho, že společně
s motokrosovými jezdci připraví pro diváky kvalitní a dramatickou motokrosovou podívanou. Stejně
jako v předchozích závodech uvidí diváci na startu jezdce ve třídě 65 ccm, 85 ccm, MX2 a chybět
nebude ani nejsilnější kategorie OPEN. Účast přislíbila celá česká motokrosová špička a ceny opět
přijdou předávat legendy našeho motokrosu šedesátých a sedmdesátých let.
Termínový kalendář
Neděle 6. dubna
Neděle 15. června
Neděle 13. července
Neděle 19. října

TŘEMOŠNICE
VÍCENICE
OPATOV (Svitavy)
LEDEČ n. SÁZAVOU

Historické připomenutí
AUTOMOTOKLUB OPATOV byl založen již v roce 1963 jako součást tehdejší sportovně-branné
organizace Svazarm. Letos to tedy je už víc než 50 let, co na zdejším závodišti „Opatovské stráně“
burácejí terénní motocykly.
Připravovaným TŘETÍM závodem INTER MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MOTOKROS
CAMS 2014 se závodiště v Opatově zařadilo k jedněm z nejvýznamnějších celorepublikových
motokrosových podniků. Do tohoto závodu místní automotoklub vstupuje opět s podporou několika
motocyklových nadšenců, kteří i v dnešní nelehké době poskytují motokrosu v Opatově především
finanční pomoc. Mezi tyto patrony patří především Jaroslav Prokop se společností JP-PROLAK
a Martin Martin s firmou MARTIN TRANSPORT. Členové Automotoklubu Opatov přidělení
celorepublikového mistrovského podniku v roce svého významného výročí vítají a děkují všem
partnerům a motokrosařům za podporu při organizaci tohoto významného motoristického podniku,
i národní sportovní motocyklové autoritě ČESKOMORAVSKÁ ASOCIACE MOTOCYKLOVÉHO
SPORTU za projevenou důvěru přidělením tohoto sportovního podniku v rámci celorepublikového
motokrosového Inter seriálu.
Časový harmonogram závodu ve Vícenicích - neděle 15.6.2014
07.30 – 12.15 h.
Volné a kvalifikační tréninky všech tříd
12.40 – 13.00 h.
Slavnostní zahájení
13.00 – 13.15
13.25 – 13.45
13.55 – 14.25
14.35 – 15.10

h.
h.
h.
h.

1. jízda třídy 65 ccm
1. jízda třídy 85 ccm
1. jízda třídy MX2/Junior
1. jízda třídy OPEN

10 min. + 2 kola
15 min. + 2 kola
25 min. + 2 kola
30 min. + 2 kola

15.10 – 15.30 h.

Přestávka a doprovodný program

15.30 – 15.45 h.
15.55 – 16.15 h.
16.20 h.

2. jízda třídy 65 ccm
10 min. + 2 kola
2. jízda třídy 85 ccm
15 min. + 2 kola
Celkové vyhlášení vítězů 65 ccm + 85 ccm

16.40 – 17.10 h.
17.20 – 17.55 h.
18.00 h.

2. jízda třídy MX2/Junior
25 min. + 2 kola
2. jízda třídy OPEN
30 min. + 2 kola
Celkové vyhlášení vítězů MX2 Junior + MX2 + OPEN

Vypsané třídy
Propozice Inter mistrovství České republiky přivedou na start třídy 65 ccm, 85 ccm, MX2 a OPEN.
Zařazením nejnižších dětských kubatur ke klasickým divácky i jezdecky oblíbeným třídám dospělých
jezdců vyjadřuje CAMS jednoznačnou podporu závodnickému dorostu a pokračujícímu rozvoji talentu
mladých motokrosařů.
Bodují i junioři
V rámci závodů třídy MX2 čekají body i aktéry mistrovství republiky juniorů (jezdci ve věku 13 až 17
let s dvoutaktními stroji do 125 ccm) . Jezdci této věkové kategorie (řada z nich se ve třídě MX2
výrazně prosazuje) budou v každé jízdě IMČR MX 2014 sbírat body a příslušné odměny dvojnásobně:
za klasifikaci třídy MX2 a navíc ještě za umístění v juniorském pořadí.
Systém šampionátu
V každém podniku seriálu INTER MISTROVSTVÍ ČR MOTOKROS CAMS 2014 absolvují jezdci
všech tříd dvě samostatně bodované jízdy.
Třída 65 ccm 2 x 10 minut plus 2 kola. Třída 85 ccm 2 x 15 minut plus 2 kola. Třída MX2 + Junior 2
x 25 minut plus 2 kola. Třída OPEN 2 x 30 minut plus 2 kola.
Body získávají jezdci na 1. - 20. místě: 25, 22, 20,18,16,15,14,13,12,11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vedle
klasického bodování za pořadí v jízdě je ve hře i dalších 5 bodů pro dílčí třídy při každém podniku 3 body pro vítěze kvalifikace a po 1 bodu pro jezdce s nejrychlejším časem na kolo v každé jízdě.

Zajímavé informace a novinky
• ČASOVÝ PROGRAM – má dvě varianty, časový harmonogram „STANDARD A“ (3 série závodů)
a „EXTRÉM B“ pro nepříznivé počasí v podobě horka či deště (4 série závodů po 2 jízdách).
• PŘÍPRAVA NA JÍZDU V PROSTORU STARTU – operativně bude odzkoušeno na závodištích
s příhodnými podmínkami, snahou pořadatele je zvýšit diváckou atraktivitu sledováním přípravy
jezdců před jízdou v přehledném prostoru za startovacím zařízením, odkud odjedou jezdci
do zaváděcího kola, poté se seřadí v „čekacím prostoru“ a vyjedou na vlastní start závodní jízdy.
• NEPOVINNÉ ZAVÁDĚCÍ KOLO PŘED KAŽDOU JÍZDOU – probíhá po uzavření „čekacího
prostoru“ proto, aby se jezdci před startem jízdy seznámili s aktuálním stavem trati.
• OHRANIČOVACÍ TKANINOVÉ OPLOCENÍ – nově budou na závodištích instalovány
v prostoru za hranicí tratě se záměrem ohraničení diváckých prostor. Nevstupujte prosím za toto
viditelné ohraničení a neničte, slouží pro vaši i jezdeckou bezpečnost !!!
• ČESTNÁ ZÁŠTITA TŘÍD – zasloužilí čestní hosté závodu mající vztah k danému závodišti
či regionu převezmou záštitu a zastřeší jednotlivé závodní třídy. Budou představeni divákům při
slavnostním zahájení a předají ceny po každé jízdě i při celkovém vyhlášení výsledků „své“ třídy.
• ČERVENÉ ČÍSLOVÉ TABULKY - aktuálně vedoucí jezdec průběžného pořadí každé třídy má
na motocyklu číslové tabulky opatřené červeným podkladem svého startovního čísla.
• ZÁVĚREČNÝ VYHLAŠOVACÍ CEREMONIÁL – proběhne odděleně ve dvou fázích (DĚTI
a DOSPĚLÍ) a účastní se jej vždy první 3 jezdci CELKOVÉHO POŘADÍ ZÁVODU každé třídy.
Ceny předává OFICIÁLNÍ PŘEDÁVAJÍCÍ = zástupce partnera dané třídy a čestná záštita. Tabulku
VEDOUCÍ JEZDEC předává VŽDY oficiální zástupce sportovní autority CAMS.
• SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ SERIÁLU – letos proběhne
bezprostředně po skončení finálového závodu v Ledči n/Sázavou v NEDĚLI 19.10.2014 přímo
na závodišti.
• ZABEZPEČENÍ INTERNETOVÉHO VIDEOVYSÍLÁNÍ – samostatný pořad z každého dílčího
závodu seriálu bude průřezem celého závodního dne a jízd všech tříd a bude zveřejněn bezprostředně
po akci na vlastním video webu a poskytnutý i všem dalším tuzemským motowebům.
• WEBOVÉ STRÁNKY – organizátor provozuje specifické webové stránky pro MOTOKROS
www.moto-cross.cz s aktuálními informacemi, on-line průběžnými/celkovými výsledky, fotografiemi
atd. Další motokrosové informace lze nalézt na webu sportovní motocyklové autority CAMS
obsahuje specifický web www.motocams.cz.
I letos čestné záštity tříd
Již odzkoušenou a osvědčenou zajímavostí INTER MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY CAMS
v motokrosu je statut ČESTNÁ ZÁŠTITA TŘÍD. Jedná se o záštity jednotlivých motokrosových
závodních tříd známými a důležitými osobnostmi historie domácího motokrosu v podobě zasloužilých
čestných hostů závodu, kteří mají vztah k danému závodišti či regionu.
Nejstarší éru bude v neděli 13. července v opatovském motokrosovém areálu zastupovat pan
Vladimír DUBŠÍK, který na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století patřil k velmi
dobrým jezdcům mistrovství republiky nejsilnější třídy 500 ccm. V roce 1959 dokonce svůj
motokrosový stroj Eso příslušně upravil a zúčastnil se s ním premiérového ročníku později velmi
populárních závodů v areálu brněnského veletržního výstaviště. Po roce 1989 hájil Brňan české barvy
v mezinárodních kláních veteránských motokrosařů.
Dalším z plejády slavných hostů by měl být v Opatově i Miloslav HALM - jezdec čs.
reprezentačního týmu, který v Motokrosu národů v roce 1970 obsadil třetí místo a v Trofeji národů
skončil třikrát druhý a dvakrát třetí. V roce 1970 skončil v celkové klasifikaci mistrovství světa třídy
250 ccm na pátém místě. Jeden závod světového šampionátu Východočech Miloslav Halm vyhrál,
pětkrát obsadil druhé a osmkrát třetí místo. Na jeho závodnické vizitce nechybí ani čtyři tituly mistra
republiky třídy 250 ccm.

Výraznou etapu československého motokrosu sedmdesátých let minulého století připomenou i
další tři hosté. Pan Jiří CHURAVÝ se zapsal především vítězstvím v pěti závodech světového
šampionátu, triumfem v Motokrosu národů v Sedlčanech v roce 1975 a v neposlední řadě také díky
svému podílu na výchově a trénování několika následujících generací našich motokrosařů.
Kromě motokrosu i sobotní zábava s živou kapelou a letecká show
„Opatovské stráně“ přivítají o víkendu na závodišti výkvět našeho domácího motokrosu. Ale nejenom
terénní motorky budou v Opatově o víkendu k vidění. Místní pořadatelé z Automotoklubu Opatov
připravili už v sobotu 12.7.2014 od 18 hod. přímo na závodišti „Přátelské motokrosové hudební
posezení“ s živou rockovou kapelou DRAGON z Lanškrouna a vyvrcholením při ohňostroji, který
završí zábavný večer od 23 hod. V neděli pak účastníci motokrosu na vlastní oči spatří i špičkové
ukázky z akrobatického letectví – během polední přestávky a v hlavní odpolední přestávce předvede
přímo nad areálem svou soutěžní sestavu Jan ADAMEC z Aeroklubu Chotěboř. Tento 46letý
reprezentant ČR v letecké akrobacii ve třídě Unlimited je mistrem ČR (2006) i vicemistrem Evropy
(2005), má nalétáno celkem více než 2.500 hodin a v Opatově se představí se špičkovým německým
letounem Extra 300L (cena až 7 milionů korun).
Koho v nedělním závodě uvidíme?
Kdo přesně přijede o tomto víkendu závodit do Opatova je přece jen hádáním ze skleněné koule, protože
startovní Nominace jezdců jsou celoroční záležitostí a jezdci pak v průběhu sezóny volí dle své aktuální
situace taktiku účasti v jednotlivých seriálech či závodech. Více však poodhalí pohled do průběžného
pořadí jednotlivých závodních tříd po dvou odjetých závodech seriálu IM ČR MX CAMS 2014.
V nejsilnější třídě OPEN vede úřadující republikový mistr Petr Smitka, následovaný Markem
Sukupem a Jaromírem Romančíkem. S malou ztrátou pak ve špičce figurují David Kosmák
a Ondřej Brendl, šestý je matador Jiří Čepelák (díky absenci při druhém závodu ve Vícenicích).
Zlepšit se chystá i zkušený Jihomoravan Honza Brabec, svou pozici z celkového loňského pořadí
seriálu IM ČR MX budou jistě chtít obhájit i zkušení jezdci Stloukal s Votroubkem.
V nejpočetněji obsazované třídě MX2 je v souboji o vítězství ve hře vždy alespoň deset kvalitních
s
reprezentantů, ke kterým budou v Opatově určitě patřit lídři šampionátu Milan Špičák
Rudolfem Weschtou, naši mladící Finěk, Soldát, Čermák a Krč, Poláci Chetnicki s Wysockim, či
Slovák Šimko. Ve třídě JUNIOR je velmi očekávaným start mladého nadějného motokrosaře Jakuba
Terešáka, který coby mistr republiky ve třídě 85 ccm bude po dvou závodech útočit ze třetího místa.
Silnými soupeři mu budou druhý Polák Chetnicki či Drdaj s Pachem a Vymazalem.
V tzv. „dětských“ třídách 65 ccm a 85 ccm je před sezónou těžké hledat jména favoritů, v každé třídě
chtějí vždy všichni jezdci předvést maximum svého motokrosového kumštu a bojuje se zde skutečně o
každou pozici. Ve třídě 85 ccm zatím dominuje Martin Vondrášek následovaný Romanem Malihou a
Jiřím Matějcem. Původně vedoucí jezdec Šimon Jošt se po Vícenicích propadl na 5. místo, které ho
jistě neuspokojuje. K tomu je potřeba počítat i s předními jezdci loňské nižší třídy 65 ccm
J.
Wagenknechtem a A. Duškem a především s mistrem republiky třídy 65 ccm Radimem Krausem (ten
teprve rozjíždí sezónu po zdlouhavém zranění). V nejmladší dětské třídě 65 ccm bude jistě „horko“
v boji o stupně vítězů mezi všemi zúčastněnými. Výraznou postavou je zde Patrik Příhoda, který zatím
ani jednou nechyboval. Zajímavostí bude i start Kristýny Tomíškové.
Pořadí šampionátu před závodem v Opatově
Třída 65 ccm
1.PŘÍHODA Patrik (KTM) 108, 2. VĚTROVSKÝ Radek (KTM) 78, 3. NOVÁK Josef (KTM) 76,
4. CHLUM Matyáš (KTM) 76, 5. FORNÁL Michael (KTM) 55, 6. ČERNÝ Luděk (KTM) 54.
Třída 85 ccm
1.VONDRÁŠEK Martin (KTM) 91, 2. MALIHA Roman (KTM) 84, 3. MATĚJEC Jiří (KTM) 63,
4. DUŠEK Adam (KTM) 62, 5. JOŠT Šimon (KTM) 55, 6. ČERMÁK Adam (KTM) 46.

Třída MX2 Junior
1. CHETNICKI Gabriel (KTM) 95, 2. DRDAJ Dušan (KTM) 94, 3. TEREŠÁK Jakub (KTM) 89,
4. PACH Jiří (KTM) 66, 5. VYMAZAL Jakub (KTM) 60, 6. DVOŘÁČEK Pavel (KTM) 53.
Třída MX2
1.ŠPIČÁK Milan (Kawasaki) 97, 2.WESCHTA Rudolf (KTM) 91, 3. FINĚK Martin (KTM) 79,
4. SOLDAT David (Suzuki) 53, 5.ČERMÁK David (Kawasaki) 52, 6.CHETNICKI Gabriel (KTM) 49.
Třída OPEN
1. SMITKA Petr (Kawasaki) 89, 2. SUKUP Marek (KTM) 80, 3. ROMANČÍK Jaromír (Suzuki) 77,
4. KOSMÁK David (Yamaha) 53, 5. BRENDL Ondřej (KTM) 51, 6. ČEPELÁK Jiří (Yamaha) 50.
POZOR – změna termínu konání posledního závodu seriálu
Z důvodu zamezení termínové kolize finálového závodu IM ČR MX CAMS 2014 s jiným regionálním
závodem rozhodl po poradě s místním pořadatelem výbor Divize motokrosu CAMS o změně termínu
závodu v LEDČI nad Sázavou. Závod se přesouvá v rámci stejného víkendu ze soboty na NEDĚLI
19. října 2014!!!
Přímo na závodišti bude bezprostředně po závodu v každé třídě vyhlášeno PRVNÍCH 5 JEZDCŮ
CELKOVÉHO POŘADÍ SERIÁLU VČETNĚ VÍTĚZNÝCH MISTRŮ REPUBLIKY CAMS 2014.
AKREDITACE MÉDIÍ - DŮLEŽITÉ!!!
Oficiální akreditační formulář motokrosového Inter mistrovství České republiky je k dispozici na
www.moto-cross.cz a www.motocams.cz.
Podmínky udělení permanentní akreditace:
- vyplněný akreditační formulář
- pasová fotografie – v jpg. formátu
- podepsané “Ručení odpovědnosti novináře“
- doložení novinářské činnosti (uveřejněné články nebo fotografie)
- kopie novinářského průkazu
Všechny uvedené dokumenty je nutné zasílat na press@motocams.cz (originály poštou).
Udělení celoroční akreditace spadá do výhradní kompetence sekretariátu CAMS.
Při splnění požadovaných podmínek lze požádat o akreditaci ještě v den konání podniku v označeném
tiskovém středisku příslušného motokrosového areálu.
V Opatově bude tiskové středisko v provozu od 10.00 h. do 18.30 hodin.
Žadatel o akreditaci se prokáže platným novinářským průkazem, externí spolupracovníci předloží
oficiální písemnou a řádně potvrzenou žádost vysílajícího média. Všichni akreditovaní žurnalisté,
fotografové a kameramani jsou povinni při akreditační proceduře podepsat formulář „Ručení
odpovědnosti, práva a povinnosti akreditovaného novináře“. O akreditaci lze požádat až po dosažení
věku 18 let. Akreditovaní fotografové a kameramani mohou vykonávat svoji činnost na závodišti pouze
s rozlišovacím prvkem, který proti vratné záloze 200,- Kč obdrží při akreditaci.

FORSAGE Brno spol. s r.o.
ORGANIZAČNÍ KOORDINÁTOR - IM ČR MX CAMS 2014

