Konec motocyklových závodů v Hradci Králové
Autoklub České republiky s politováním oznamuje zrušení letošních motocyklových závodů
v Hradci Králové, které se měly jet v rámci mezinárodního mistrovství České republiky
a přeboru České republiky silničních závodních motocyklů na přírodních okruzích. Závod
nebude nahrazen.
Letošní sezóna mezinárodního mistrovství České republiky a přeboru České republiky
silničních závodních motocyklů na přírodních okruzích bude mít letos o závod méně.
Z kalendáře musí vypadnout závodní podnik v Hradci Králové, který měl být uspořádán
od 13. do 15. září 2019. Zde se měl odjet závěrečný podnik MMČR SZM na PO pro většinu
tříd a také poslední závody PČR Klasik.
Důvodem zrušení závodů je odstranění asfaltové propojky mezi jednotlivými areály, po
kterých vedla plánovaná závodní trať. V současné chvíli není možné v místě vytvořit jinou
variantu závodní trati, která by splňovala všechny předepsané náležitosti. Pro sezónu 2020
se organizátor snaží nalézt jiné prostory a vše je na dobré cestě k tomu vytvořit závody
v Jižních Čechách u obce Kámen. Věc je nyní v procesu jednání.

Josef Kubíček - pořadatel závodů v Hradci Králové
"S těžkým srdcem musím oznámit, že musíme zrušit letošní motocyklové závody v Hradci
Králové. I přes to, že se jede na letišti, polygonu a Czech Ringu mimo město, nesetkali jsme se
dobrou odezvou od města. Snažili jsme se závody uspořádat spolu s drifty aut, kdy by se
dobře propojily jediné dvě motoristické akce roku ve městě.
Bohužel v posledních dnech byla rozkopána propojka mezi jednotlivými areály, což byla
zároveň část závodní trati. Oficiálním důvodem bylo chybné umístění asfaltu, který byl proto
vybourán. Tím je dáno, že se v Hradci Králové závodit nebude. Nyní se nám podařilo najít
jinou plochu v Jižních Čechách, kde jednáme o uspořádání závodů pro příští sezónu."

Matěj Smrž – předseda komise SZM
"Co k tomu říct..., snad jen, když něco končí, něco jiného začíná. Autoklub ČR, členové komise,
střediska motocyklových sportů, dobrovolníci, jezdci a další zainteresovaní lidé okolo
motocyklového sportu do toho dávají vše a často i z nezištných důvodů a proto je opravdu
smutné, když práci všech těchto lidí překazí malichernost!
Neznám detaily a zjišťovat je nemá smysl, ale říkám si, proč to nemohlo počkat?! Ale co nám
zbývá, musíme zapracovat na sezóně 2020 a pevně věřím tomu, že se podaří najít náhradu.
Kromě zmiňované možnosti v Jižních Čechách je na stole také spolupráce s CAMS. Všem nám
jde o jedno a to jisté, chceme pro naše závodníky co nejvíc kvalitních závodů!“

Tomáš Jenčovský - člen komise SZM za přírodní okruhy
"Je mi velice líto, že se třetí ročník motocyklových závodů v Hradci Králové neuskuteční.
Během předešlých dvou let si tento podnik našel příznivce z řad jezdců i diváků. I když se
jednalo o velice specifický okruh, věřil jsem ve veliký sportovní potenciál tohoto areálu.
Bohužel v Hradci Králové není o tento druh sportu zájem. Moc děkuji všem, kteří se na
uspořádání minulých ročníků podíleli a všem jezdcům děkuji za účast."

