
V Sosnové boj s covidem nevzdali. Nebylo to 
snadné, splnit museli všechna nařízení epide-
miologů a hygieniků, ale uspěli. Jezdcům se 
brána závodiště v Sosnové v pátek 18. prosince 
otevřela s podmínkou, že mají potvrzení bezin-
fekčnosti na covid-19. Fanoušci se museli spo-
kojit s televizním přenosem na internetu. I to 
bylo fajn, takže organizátorům velký díky.

S Fabii R5 Jaroslava Vančíka
V sedmatřicetičlenném jezdeckém poli měli tra-
dičně nejpočetnější zastoupení soutěžní jezdci. 
Na startu se představila dvanáctka pilotů v čele 
s letošním domácím šampionem Václavem Pe-
chem a loňským vítězem Setkání mistrů Petrem 
Semerádem.  
Účast Petra Kačírka, který loni poprvé postoupil 
do semifinále a s Václavem Pechem prohrál o 
třetí místo, byla tentokrát chvíli nejistá. „Vzhle-
dem k tomu, že opět plánuji zimní start na soutě-
žích ve Spojených arabských emirátech, musela 
se tam s předstihem vydat týmová Škoda Fabia 
R5. S Václavem Kopáčkem jsme přemýšleli, jak 
to uděláme. Nakonec jsem se domluvil s Jaro-

K úspěchům na okruzích si Petr Kačírek dal i hezký vánoční dárek 
na soutěžácké scéně. Při prosincovém XIX. Global Assistance Se-
tkání mistrů v Sosnové stál poprvé na stupních vítězů. V nejsilnější 
třídě 1 rallyových specialistů porazil v souboji o třetí místo ostříle-
ného polského soutěžního jezdce Grzegorze Gryzba.

Petr Kačírek
    na stupních vítězů

XIX. Global Assistance Setkání mistrů
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slavem Vančíkem, že se na jeho Fabii R5 vystří-
dáme a Václav v barvách Duck Kickers Racing 
pojede se Subaru Impreza STI. Musím říct, že 
Fabie byla perfektně připravená, takže byla ra-
dost s ní jet. Impreza Václava naopak pozlobila, 
ze čtyřkolky měl dvoukolku“, poznamenal Petr 
Kačírek.  

Třetí po kvalifikačních jízdách
Po tradičním pátečním programu, kdy všichni 
absolvovali trénink a nechyběly ani jízdy s part-
nery, se v sobotu už bojovalo naostro. Po dvou 
sériích kvalifikačních jízd na jedno kolo se se-
četly časy a na pořadu byla finálová část na dvě 
kola. Nejrychlejší dva jezdce ve třídě čekal boj 

o první místo, dvojici za nimi o 3. příčku. „Na 
rozdíl od loňska, kdy pršelo, tak letos se jelo sice 
za chladného počasí při teplotě kolem tří stupňů 
nad nulou, ale pokaždé na „slikách“. V první sérii 
jsem jel s Václavem Pechem. Byl opět rychlejší, 
ale já zajel třetí nejlepší čas, takže spokojenost. 
Nejlépe si v úvodu vedl Petr Semerád, který jak 
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se ukázalo, si připsal vůbec nejrychlejší čas dne. 
Ve druhé sérii jsem nechal za sebou Karla Troja-
na, i když jsem se soustředil hlavně na to neudě-
lat chybu a udržet si náskok, který mi zajišťoval 
postup mezi nejlepší čtyři jezdce. To se mi poda-
řilo, i když Grzegorz Grzyb zrychlil, ale v součtu 
jsem byl stále o dvě desetinky rychlejší a udržel 
třetí příčku. Výborně si vedl Jaroslav Vančík, 
který se dostal pod hranici 1:23. To se podařilo 
jen Semerádovi, Pechovi a jemu. Jenže ztrátu 
z první jízdy nesmazal, a tak obsadil konečné 
páté místo. Václav Kopáček bojoval, ale s vozem 
skupiny N a ještě s technickým handicapem se 
nemohl ve třídě 1 výrazněji prosadit. Jízdou své 
kvality ale potvrdil“, doplnil Petr Kačírek.

Souboj s Grzegorzem Grzybem 
S Petrem Kačírkem se tak o 3. místo utkal Grze-
gor Grzyb se Škodou Fabia Rally 2 Evo. Zkuše-
ný čtyřiačtyřicetiletý polský jezdec, který má na 
svém kontě bezmála tři stovky odjetých soutěží, 
si letos obohatil svoji sbírku úspěchů titulem 
mistra Slovenska. „Náš souboj byl pochopitel-
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ně hodně vyhecovaný, oba jsme chtěli vyhrát. 
Na finálovou jízdu jsem proto neváhal a „obul“ 
nové pneumatiky Pirelli a auto sedělo perfektně. 
Absolvovali jsem dvě kola, bylo to hodně dra-
matické, ale nakonec jsem byl o pár desetinek 
sekundy rychlejší. Super výsledek, proti takové-
mu soupeři si třetího místa opravdu vážím. Hezčí 
dárek pod stromeček jsem si dát nemohl“, řekl 
Petr Kačírek.
Ve finále o 1. místo ve třídě 1 se utkali Václav 
Pech s Petrem Semerádem. Vašek dokázal, že 
má letos výbornou formu a krásný souboj o ně-
kolik setinek sekundy vyhrál.

Text: Karel Malina
Foto: Duck Racing
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