
Také v letošním roce se usku-
teční seriál závodů large sca-
le off -road pod názvem Čes-

ký pohár large scale 2012. O Čes-
kém poháru LS 2011 bylo již na-
psáno několik článků, včetně 
konečného hodnocení a  dovolím 
si konstatovat, že tento seriál napl-
nil očekávání a vyplnil mezeru me-
zi regionálními závody a  seriálem 
mistrovství České republiky, a  to 
především v  Čechách. Důkazem 
toho byl i vzrůstající počet jezdců 
na  jednotlivých závodech, kdy se 
celkový počet pohyboval okolo tři-
atřiceti.

V letošním seriálu je počítáno se 
sedmi závody na  sedmi dráhách 
po  celých Čechách – Mariánské 
Lázně, Rakovník, Solnice u Rychno-
va nad Kněžnou, Most a Holašovi-
ce. Seriál se vrátí dvakrát v  roce 
na  dráhy v  Mariánských Lázních 
a  Rakovníku. Organizaci a  záštitu 
nad seriálem zajišťují trvale kluby 
RCA Mariánské Lázně a RCA Rakov-
ník, samozřejmě za podpory ostat-
ních pořádajících klubů. Termíny 
závodů byly zvoleny tak, aby se to-
hoto seriálu mohli zúčastňovat i zá-
vodníci jedoucí seriál mistrovství 
ČR. Jednotlivé závody se uskuteční 
v těchto termínech: 14. dubna – So-
lenice, 19. května – Rakovník, 9. 
června – Mariánské Lázně, 30. červ-
na – Most, 25. srpna – Mariánské 
Lázně, 22. září – Holašovice, 6. října 
– Rakovník. 

Případné změny termínů, ale 
i ostatní informace a výsledky, bu-
dou k dispozici na stránkách časo-
pisu RC cars a webech pořádajících 
klubů. V současné době byly spuš-
těny nové internetové stránky seri-
álu, které naleznete na  adrese 
www.ceskypohar.info. Na  těchto 
stránkách bude k dispozici ještě ví-
ce informací, včetně fotek, reportá-
ží a také map a GPS souřadnic jed-
notlivých tratí. 

V pravidlech seriálu došlo k ně-
kolika malým úpravám. Jde přede-
vším o změnu v celkovém hodno-
cení, kdy ze sedmi závodů budou 
odečteny pro konečné pořadí dva 

nejhorší výsledky. Dále došlo k na-
výšení startovného z  původních 
300 Kč na současných 350 Kč. Star-
tovné bylo zvýšeno především kvů-
li tomu, abychom na  konci seriálu 
mohli kromě pohárů také předat 
věcné ceny nejlepším závodníkům. 
Dále došlo k  úpravě bodování 
za  umístění, které se sjednotilo se 
seriálem mistrovství ČR LS off -road. 
Poslední změna se týká vyhlašová-

ní výsledků na  jednotlivých závo-
dech. Vždy budou hodnoceny spo-
lečně kategorie 4 WD a 2 WD a pět 
nejúspěšnějších závodníků bude 
odměněno pohárem. Zvlášť potom 
budou vyhlášení nejlepší závodníci 
kategorie 4 WD a 2 WD. Závěrečné 
vyhlášení výsledků bude ještě do-
plněno o  vyhlášení MCD cupu 
2012, kde se konečné pořadí bude 
hodnotit stejně jako celkové pořa-

dí, ale pouze u  modelů MCD. Zde 
přislíbil pro první tři jezdce poháry 
a  věcné ceny dovozce modelů 
MCD do  České republiky, fi rma 
Ebolasport Plzeň.

První závod seriálu je napláno-
ván na 14. dubna na krásnou dráhu 
do  Solnice, což bude v  podstatě 
i otevření venkovní závodní sezony 
2012. Pro tento rok máme novou 
dráhu v Holašovicích v Jižních Če-
chách, kde se obdobné závody již 
konají, takže doufám, že závod Čes-
kého poháru přiláká i jezdce z této 
oblasti. Ostatní dráhy jsou již účast-
níkům poháru z roku 2011 známé. 
Za zmínku ještě stojí dráha v Mostě, 
kde se letos bude konat i dvouzá-
vod mistrovství ČR naší katergorie.

Tímto tedy co nejsrdečněji zvu 
všechny závodníky, kteří se kate-
gorií buggy large scale off -road za-
bývají, aby se zúčastnili některého 
ze závodů a zavazuji se i za všech-
ny pořadatele, že se společně bu-
deme snažit pozdvihnout pomysl-
nou laťku tohoto seriálu ještě 
o kousek výše.
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