
Hodnocení sportovní sezóny skupiny FSR za rok 2019 
 

V uplynulé  sezóně 2019 se opět jako tradičně konalo pět seriálových soutěží. První soutěž převzal na sebe 
klub z Vysokého Mýta, který letos pořádal celkem tři seriálové soutěže, za což jim patří nemalé poděkování. 
 
Všechny tyto soutěže byly pořadateli organizačně (dle možností pořadatelů a rozhodčích) dobře zajištěny.  
 
V jednotlivých třídách se soutěží v roce 2019 zúčastnilo celkem 46 závodníků se 76 modely.  
Z toho bylo 15 juniorů a 31 seniorů.  
Tak jako v předešlých letech se našich soutěží zúčastnili i zahraniční závodníci z Polska, Maďarska, 
Slovenska, Německa, Slovinska a Rakouska. 
 
Účast na jednotlivých soutěžích je patrna z jednotlivých výsledkových listin a konečné výsledkové listiny 
seriálu MČR.  
 
Na poslední soutěži v ATC Hluboký u Holic se opět jako každoročně sešla většina soutěžících. 
V sobotu večer proběhlo u mého karavanu jednání zástupců klubů a pořadatelů soutěží sekce FSR . 

- na jednání se upřesnili termíny konání soutěží pro sezónu 2019, 
 

V neděli po skončení seriálové soutěže zde proběhlo závěrečné vyhodnocení seriálu MiČR a vedoucí sekce 
předal všem úspěšným závodníkům, kteří se umístili na prvních třech místech v celkovém hodnocení seriálu 
MiČR poháry a medaile. 
 
Na závěr bych opět rád poděkoval všem tuzemským i zahraničním soutěžícím za účast na jednotlivých 
soutěžích, kázeň na startovišti, která se v posledních letech daří udržet, což v nemalé míře napomáhá 
hladkému a hlavně bezpečnému průběhu soutěží.  
Poděkovat také pořadatelům za přípravu a průběh, jimi pořádaných soutěžích, také všem rozhodčím, kteří na 
průběh těchto soutěží dohlíželi a řídili je. Rozhodčí se nám při soutěžích konečně začali střídat, tak nemusí 
celou soutěž odsoudcovat jen jeden či jedna rozhodčí. Dále bych chtěl také poděkovat Václavu Alloushovi  
a Vojtěchu Vaněrkovi za obsluhu zařízení na počítání kol. 
 
 
Zástupci klubů – rada FSR : 
 
KLoM Praha 4  Hájek Karel    
KLoM Brandýs n.Labem Rajniš Michal    
KLoM Turnov   Jakubec Jan    
KLoM Slavkov u Brna  Mátl Luděk    
KLoM P řerov  Štička Jaroslav 
KLoM Duchcov  Vaněrka Petr 
KLoM Výsoké Mýto   Kobrle Josef 
KLoM Pardubice   Navrátil Josef 
 
 



Z jednání zástupců klubů, které proběhlo 14. září 2019 v ATC Hluboký v Holicích, vzešel tento závěr : 
 
 Termíny seriálových soutěží s mezinárodní účastí:     
 

místo konání  klub    pořadatel 
 
    9. - 10. 5. 2020 Břehy   Delta Pardubice  Navrátil Josef 
  23. - 24. 5. 2020 Břehy   Delta Pardubice  Navrátil Josef 
  27. - 28. 6. 2020 Duchcov  Royal Dux Duchcov  Vaněrka Petr 
    5. -   6. 9. 2020 Holice   Vysoké Mýto   Kobrle Josef 
  19. - 20. 9. 2020 Holice   Vysoké Mýto   Kobrle Josef 
 
- Mistrovství ČR mládeže do 18 ti let – 26.6.2020 Duchcov, 
 
 
 
V Teplicích dne 31.10.2019    předkládá : Vaněrka Petr,  vedoucí sekce FSR 


