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Andrej Barãák, Opel C&S, MKT fieditel 
Martin Hejral , Opel C&S, PR Manager 
Jifií Brynda , XTG motorsport, promotér Opel ADAM Cup, technick˘ dozor 
Franti‰ek Podhajsk˘, Motorsport s.r.o., dodavatel pneu PIRELLI 
Josef Peták, podpora soutûÏících 
Zdenûk Pekárek, XTG motorsport, promotér Opel ADAM Cup, koordinace 



HISTORIE OPEL ADAM CUPU 

-  v roce 2012 vznikl v Nûmecku projekt na podporu mlad˘ch jezdcÛ, ve 
kterém v souãasnosti jezdí 26 soutûÏních vozÛ 

-  následnû vzniká stejn˘ projekt ve Francii – 15 soutûÏních vozÛ 
-  v roce 2015 âR - tfiílet˘ projekt ve spolupráci Opel C&S a spoleãnosti 

XTG motorsport, s.r.o. 



SPORTOVNÍ PROPOZICE 
XTG OPEL ADAM CUP 2015 



ZÁVODY XTG OPEL ADAM CUP 2015 



ZÁVODY ZA€AZENÉ DO XTG OPEL ADAM CUP 

10. – 11.04.2015  Vala‰ská Rallye 
24. – 25.07.2015   Rally Vy‰kov 
07. – 08.08.2015   Rally Agropa Paãejov 
18. – 19.09.2015   Rally Jeseníky 
16. – 17.10.2015   Rally Vsetín 
23. – 24.10.2015   3-Städte Rally (SRN) 

-  povinnost odstartovat minimálnû v 5ti závodech poháru 
-  povinné 4 podniky v âR + 1 podnik SRN (3-Städte Rally) 
-  bodové hodnocení pouze z 5ti nejlep‰ích v˘sledkÛ 
-  v pfiípadû rovnosti bodÛ o vítûzi rozhodne nejlep‰í umístûní v 

posledním vypsaném závodû  (3-Städte Rally) 
-  povinnost zúãastnit se pfiedání pohárÛ v jednotlivém závodû 

(cílová rampa) 



P€IHLÁ·ENÍ DO CUPU A STARTOVNÉ 2015 

KaÏd˘ úãastník Opel ADAM Cupu je povinnen zaslat pfiihlá‰ku do cupu, 
která bude obsahovat údaje o t˘mu, jezdci a spolujezdci 

 
Do kaÏdého závodu pak úãastník za‰le samostatnou pfiihlá‰ku (pro 
zaji‰tûní servisního stání a cateringu). Nutnost dodrÏovat zaslílání 

pfiihlá‰ek minimálnû 7 dní pfied samotn˘m závodem. V pfiípadû pozdního 
zaslání pfiihlá‰ka si promotér vyhrazuje právo pfiihlá‰ku nepfiijmout! 

 
 

Vzhledem k nákladÛm na pofiízení povinné v˘bavy  
(kombinézy, obleãení , servisní stan)  

 
NEBUDE  

 
 roce 2015 pro účastníky Opel ADAM Cupu 

 
STARTOVNÉ 

 



POVINNÉ VYBAVENÍ SERVISU 



SERVISNÍ STAN 

-  na v‰ech závodech Opel ADAM Cupu, je povinnost pouÏívat pouze 
pfiedepsan˘ servisní stan a plachtu 

-  promotér zajistí pro v‰echny soutûÏící, dle zaslan˘ch pfiihlá‰ek, servisní 
stání 



POVINNÉ OBLEČENÍ PRO JEZDCE A MECHANIKY 



OBLEâENÍ SOUTùÎÍCÍ A MECHANICI 

-  soutûÏící musí pouÏívat v závodû pouze pfiedepsané kombinézy 
-  pouÏívat cupové obleãení – triãka, bundy, mikiny 
-  mechanici v prÛbûhu závodu pouÏívají pouze pfiedepsané 

kombinézy 
-  obleãení je moÏné doplnit logy partnerÛ, nesmí v‰ak pfiímo 

konkurovat oficiálním parnerÛm cupu 
-  vlastní loga nesmí nijak zakr˘vat oficiální loga partnerÛ cupu 



PLOMBOVÁNÍ MOTORU, P€EVODOVKY A 
ELEKTRONIKY 



PLOMBY MOTORU, P€EVODOVKY A 
ELEKTRONIKY 

-  plomby motoru, pfievodovky a elektroniky pro zaji‰tûní regulérnosti 
cupu – stejná technika pro v‰echny úãastníky 

-  plomby nesmí b˘t odstranûny ani mezi závody 
-  v pfiípadû znehodnocení plomby musí soutûÏící odevzdat dan˘ díl ke 

kontrole a k opûtovnému zaplombování 
-  v‰echny kontroly, opravy a repase plombovan˘ch dílÛ provádí pouze 

spoleãnost XTG motorsport s.r.o., která je souãasnû promotérem 
cupu a zodpovídá za regulérní prÛbûh celého cupu 

-  kontrola plomb promotérem na kaÏdé technické pfiejímce pfied 
závodem, pfiípadnû v prÛbûhu závodu 

-  v pfiípadû poru‰ení plomby bude soutûÏící z daného závodu 
vylouãen  

Hlavní technick˘ dozor  
Jifií Brynda 
Tel.: 603 235 249 
E-mail:  jiri-brynda@opel-motorsport.cz 



PNEU 

-  pro roãník 2015 je povinné pouÏívat pouze pneu PIRELLI 
-  zv˘hodnûná cena pneu – 5.900,- Kã 
-  pfiihlá‰ení do Pirelli cupu 
-  servisní zázemí dodavatele pneu PIRELLI na v‰ech závodech 
-  dodávky pneu na kaÏd˘ závod 

Dodavatel pneu PIRELLI pro Opel ADAM Cup 
 
Motorsport s.r.o. 
Na V˘bûÏku  
190 00  Praha 9 
Tel: 284 818 889, 284 818 924 
E-mail: wagner@motorsport.cz 



STRAVOVÁNÍ 

-  všichni soutěžící budou mít zajištěno (na všech závodech Opel ADAM Cupu) 
stravování (večeře, snídaně, oběd) 

-  v průběhu celého závodu bude k dispozici snack, teplé a studené nápoje 



CENA POVINNÉHO VYBAVENÍ 

-  kombinéza soutěžící          cca 700,- Euro 
-  kombinéza mechanik          cca …………… 
-  oblečení soutěžící (bunda, mikina, 2 trička)      cca …………… 
-  servisní stan, vč. servisní plachty        cca 22.000,- Kč 



BODOVÉ HODNOCENÍ 



BODOVÉ HODNOCENÍ 

V kaÏdém závodû budou udûleny boda za umístûní takto: 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1.        2.     3.       4.   5.      6.        7.      8.  9.    10.       11.       12. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  25      20       18       16       14       12       10      8         6     4         2          0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  místo   30.000,- Kã   (20.000,- hotovost + 10.000,- ‰ek na náhradní díly) 
2.  místo   15.000,- Kã   (10.000,- hotovost +   5.000,- ‰ek na náhradní díly) 
3.  místo   10.000,- Kã   (  5.000,- hotovost +   5.000,- ‰ek na náhradní díly) 
4.  místo     5.000,- Kã   (  5.000,- ‰ek na náhradní díly) 
5.  místo     3.000,- Kã    (  3.000,- ‰ek na náhradní díly) 



V¯HRY V ABSOLUTNÍM PO€ADÍ 



V¯HRY V ABSOLUTNÍM PO€ADÍ 

1.  místo   75.000,- Kã   (50.000,- hotovost + 25.000,- ‰ek na náhradní díly) 
2.  místo   50.000,- Kã   (25.000,- hotovost + 25.000,- ‰ek na náhradní díly) 
3.  místo   25.000,- Kã   (12.500,- hotovost + 12.500,- ‰ek na náhradní díly) 

 
 

Do absolutního pofiadí se zapoãítává pouze 5 nejlep‰ích dosaÏen˘ch 
v˘sledkÛ. 

V pfiípadû rovnosti bodÛ rozhoduje lep‰í umístûní v posledním závodû  
(3-Städte Rally) 

 
 

V‰echny vyhrané ‰eky na náhradní díly musí b˘t vyãerpány v tom daném 
roce.  Nevybrané v˘hry se nebudou pfievádût do dal‰ích let. 



POVINNÉ REKLAMY NA VOZECH 

   Vzhledem k probíhajícím jednání budou upřesněny v průběhu měsíce března 
 



ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ 
Každý soutěžící může v daném závodě použít pouze 2 mechanoky !!! 



VÒZ OPEL ADAM CUP 

 
 
 
 
 
 



VÒZ OPEL ADAM CUP 

Motor:    1.6 ECOTEC 16V, variabilní časování ventilů,  
    řídicí jednotka BOSCH Motorsport 

 
Výkon:    105 kW / 142 k (přibližně) při otáčkách 6500 min-1 
 
Točivý moment:  160 Nm (přibližně) při otáčkách 4250 min-1 
 
 
Převodovka:   Sekvenční 5-stupňová Sadev, lamelový samosvorný diferenciál 
 
Podvozek:   Nastavitelný soutěžní podvozek REIGER, tlumičové vzpěry   

            McPherson, silentbloky Uniball, specifikace pro asfalt a šotolinu  
 
Řízení:    Hřebenové s elektrohydraulickým posilovačem  
 
 



VÒZ OPEL ADAM CUP 

Kola:    Hliníkové disky EVO Corse 6,5 x 16 (asfalt), 6 x 15 (šotolina) 
 
Brzdová soustava:  „Fly-off“ hydraulická ruční brzda, regulace tlaku brzd zadní nápravy, 

    4-pístkové kotoučové brzdy Brembo vpředu  
 
Brzdové kotouče:  310 mm ventilované (asfalt, vpředu), 278 mm ventilované (šotolina,  

    vpředu), 264 mm (asfalt a šotolina, vzadu) 
 
Karoserie:   Lehký skelet, integrovaná bezpečnostní struktura, ochranné štíty 

    pod motorem a palivovou nádrží; 
 
Interiér:    Sedadla SPARCO Competition (kompatibilní se systémem HANS), 

    integrovaný hasicí systém, suchá akumulátorová baterie. 
 
Exteriér:    Komponenty karoserie „OPC Line“, rychloupínače kapoty motoru a 

    víka zavazadlového prostoru, tažná oka 



VÒZ OPEL ADAM CUP 

Exteriér:    Komponenty karoserie „OPC Line“, rychloupínače kapoty motoru a 
    víka zavazadlového prostoru, tažná oka 

 
Elektronika:   Soutěžní přístrojový panel, LCD indikátor řazení, palubní počítač 

    navigátora MONIT, centrální ovládací panel, lampa na čtení map 
 
Rozměry:    Délka: 3698 mm, šířka: 1720 mm, výška (nastavitelná): 1442 mm 

    (konfigurace pro asfalt), rozvor: 2310 mm, hmotnost: 1030 kg 
 
Spotřeba:   režim RZ  35 litrů / 100 km 

    režim přejezd 20 litrů / 100 km 
 
Cena nového vozu:  43.000,- Euro 
 
Cena 1 – 2 roky starého vozu :  cca 20.000,- Euro 
 
 
 
 
 
 
 



VÒZ OPEL ADAM CUP 

Vůz je od výrobce, firmy HOLZER, kompletně vybaven !!! 
 
 
 
 
 
 



KONTAKTY 

 
KOORDINACE CUPU 

Zdenûk Pekárek  
Tel.: +420 608 976 661 

E-mail: zdenek.pekarek@opel-motorsport.cz          
 
 
 

TECHNICKÁ PODPORA  
Jifií Brynda 

Tel.: +420 603 235 249 
E-mail: jiri.brynda@opel-motorsport.cz 


