
 

  

Počet  ADAMů  v Česku  se  rozrůstá  
Seznam  přihlášených  posádek  na  červencovou  Rally  Bohemia  (10.  – 12.  7.  2015),  která  
bude  druhým  podnikem XTG Opel ADAM Cupu 2015 čítá  pětici  dvojic s vozy Opel 
ADAM. Ale  na  dalších  závodech  nemusí  zůstat  jen  u  tohoto  počtu… 
 
Pohárové  ADAMy  jednoznačně  oslovily  zájemce  o  vstup  do  rally.  Nabízí  solidní  závodění,  
při  rozumných  finančních  nákladech,  bonusem  jsou  samozřejmě  finanční  pobídky  promotéra 
XTG motorsport za  výsledky  na  jednotlivých  podnicích  kalendáře XTG Opel ADAM Cupu. 
I proto se v Česku  nedávno  objevil  další  pohárový  vůz  Opel  ADAM.  Vůz  zakoupil  pražský  
tým  Ralex  Sport,  za  kterým  stojí  soutěžácká  rodina  Romana  a  Davida  Štefanů.      
„ADAM pochází  z Německa,  vůz  připravoval  Opel Team Buschmann.  Ale  po  Thüringen  
rally jsme ho lehce bouraný odkoupili. Momentálně  prochází  opravou, a tak  termín  
Bohemie bohužel  nestíháme,“  přiznal  David  Štefan. „Plánujeme  ADAMa  do  budoucna, 
pokud  seženeme  nájemce, pronajímat,  pravděpodobně  se  s ním  v rámci  testu  na  některé  
soutěži  XTG Opel ADAM Cupu  2015  ukážeme,“  doplnil  pražský  pilot. 
 
Zda  se  tedy  počet  účastníků  XTG  Opel  ADAM  Cupu  rozšíří  už  na Rally Vyškov nebo 
v Pačejově  zůstává  otázkou,  jisté  ovšem  je,  že  si  zde  pohárové  ADAMy  získávají  v českém  
rallysportu zajímavou  pozici. 
„Samozřejmě  každá  aktivita  k rozšíření  počtu  účastníků  je  skvělá.  Věřím,  že  se  tento  vůz  
zapojí  do  pohárových  klání  co  nejdříve.  Třeba  i  s Davidem  Štefanem  za  volantem,  což  by  
jistě  bylo  pro  pravidelné  účastníky,  vedle  Josefa  Petáka,  další  měřítko  jejich  výkonnosti,“ 
říká šéf  XTG  motorsportu  Zdeněk  Pekárek. 
 
Aktuální  kalendář  XTG  Opel  ADAM  Cup  2015 
10. – 11. 04. Valašská  Rallye 
10. – 11. 07. Rally Bohemia (sobota) 
24. – 25. 07. Rally  Vyškov 
07. – 08. 08. Rally  Agropa  Pačejov 
18. – 19. 09. Rally  Jeseníky 
16. – 17. 10. Rally  Vsetín 
23. – 24. 10. 3-Städte  Rally 



 

  

Finanční  prémie  za  umístění  v dílčích  závodech  XTG  Opel  ADAM  Cupu  2015: 
1.  místo 20  000  Kč  +  šek  na  náhradní  díly  (10  000  Kč) 
2.  místo 10  000  Kč  +  šek  na  náhradní  díly  (5  000  Kč) 
3.  místo 5  000  Kč  +  šek  na  náhradní  díly  (5  000  Kč) 
4.  místo šek  na  náhradní  díly  (5  000  Kč) 
5.  místo šek  na  náhradní  díly  (3  000  Kč) 
 
Základní  technické  parametry  vozu  Opel  ADAM  Cup: 
 
Motor:  
řadový  čtyřválec  1.6l-ECOTEC  16V,  1  598  cm3,  řídicí  jednotka  ECU  BOSCH Motorsport s 
optimalizovaným  mapováním,  výfukový  systém  určený  pro  motoristický  sport 
Výkon:   
cca.  140  k  při  6500  min-1,  točivý  moment  cca.  160  Nm  při  4700  min-1 
Pohonná  soustava:  sekvenční  pětistupňová  převodovka  Sadev,  vícelamelový  samosvorný  
diferenciál 
Zavěšení  kol:   
závěsy  s  vinutými  pružinami  REIGER  Racing  Suspension  s upevněním  klouby  Uniball,  
samostatné  nastavení  pro  štěrk  a  asfalt 
Brzdový  systém:   
vpředu  odvětrávané  brzdové  kotouče  o  průměru  305  mm  se  čtyřpístovými  třmeny  Brembo,  
vzadu  kotouče  o  průměru  264  mm  s jednopístovým  třmenem,  hydraulická  ruční  brzda  
s okamžitým  uvolněním,  stavěcí  ventil  pro  vyvážení  zadních  brzd 
Rozměry:   
Délka:  3698  mm,  šířka:  1720  mm,  výška:  1422  mm  (při  nastavení  jízdní  výšky  na  asfalt),  
rozvor: 2310 mm, hmotnost: 1090 kg 
 
Bližší  informace  k poháru: Zdeněk  Pekárek,  XTG  motorsport 
tel: +420 608976661, e-mail: zdenek.pekarek@opel-motorsport.cz 




