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Sport
Javorník má opět vicemistry České republiky
Poslední závod letošního ročníku seriálu Mezinárodního
mistrovství České republiky
v truck trialu se uskutečnil
o víkendu 13. a 14. srpna
2022 v pískovně firmy KORA
v Kunštátu u Boskovic. Javorník, v tomto seriálu ve třídě
S3, reprezentuje posádka javornického autoklubu AGENAS TEAM ve složení Tomáš
Janků a Petr Lukeš s vozem ROSS VIZA.

Do Kunštátu přijelo celkem 46 posádek
z České republiky, Polska a Slovenska. Ve
třídě S3, ve které soutěží javornická posádka, se na start závodu postavilo 12 posádek.

Hned první sekce závodu ukázala, že letošní Kunštát bude
opravdu těžký a technicky náročný. První posádka po prudkém sjezdu po startu uvízla
v bahně a musela být vyproštěna. Javornická posádka startovala jako druhá. S bahenní
pastí po strmém sjezdu se kluci z Javorníku
vypořádali a přesto, že v sekci vůz málem
převrátili, nasbírali v této sekci nejméně
trestných bodů a sekci vyhráli.

Za sobotu, první soutěžní den, absolvovaly
posádky třídy S3 pět sekcí. Po sobotě byli
Tomáš Janků a Petr Lukeš v průběžném po-
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řadí ve své třídě na prvním místě. Jejich náskok na posádku na druhém místě byl však
velmi malý, pouhých 24 trestných bodů. Jenom pro informaci, za zlomenou brankovou
tyč je 20 trestných bodů, za dotyk brankové
tyče 8 trestných bodů, za změnu směru jízdy
3 trestné body. Ale jak se říká v truck trialu,
závod končí až po odjetí poslední sekce.

Hned první nedělní sekce se klukům z Javorníku nepovedla a skončili až na pátém místě. Jejich náskok na druhou posádku se snížil na 15 trestných bodů. Následovala snad
nejtěžší a nejnáročnější sekce závodu. V této
sekci javornická posádka ukázala, že se toho
nebojí. Kluci se vypořádali i s velmi náročným sjezdem a sekci vyhráli. Před poslední
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sekcí závodu byli Tomáš s Petrem na prvním
místě průběžného pořadí, ale s náskokem
pouhých 22 trestných bodů. Poslední sekci
zajeli za 6 trestných bodů a bylo jasné, že
bez ohledu jak zajedou sekci jejich největší
soupeři, v posledním závodě letošní sezony
zvítězí. Bylo to jejich první vítězství v závodech truck trialu.

V Mezinárodním mistrovství České republiky v truck trialu pro rok 2022 vybojovali
Tomáš Janků a Petr Lukeš v celkovém pořadí
druhé místo ve své třídě. Obhájili tak druhé místo z loňského roku. Více informací
najdete na oficiálních stránkách autoklubu
www.agenasteam.cz .
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