
© 2007 Petr Hovorka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACE 
 

MOTOKLUB CHRASTAVA 
V 

V ZÁVODECH DRAGSTERŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAYABUSAHAYABUSAHAYABUSAHAYABUSA    

&&&&    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



© 2007 Petr Hovorka 
 

1. Seriál Mistrovství České republiky dragsterů 2007 se koná v následujících 
kategoriích: 

 
- Junior dragster - motocykly do 50 ccm 
- Street 10,5  - sériové motocykly bez úprav 
- Street Twin 12,5 - sériové motocykly max. se dvěma válci bez úprav 
- Modi Twin  - dvouválce s povolenými úpravami 
- National Dragster - dvouválce do 750 ccm 
- Super Street Bike - upravené motocykly (turbo, kompresor, atd.) 
- Competition  - speciální konstrukce bez rozdílu objemu 

 
Celého seriálu se účastní cca 120 jezdců ve všech kategoriích, třída Super 
Street bike bude v roce 2007 nejpočetnější a zároveň bude patřit mezi 
nejatraktivnější. Budou zde totiž k vidění speciály s výkonem kolem 300 koní, 
avšak na rozdíl od nejsilnějších Competitionů bez pomocných wheel barů, tedy 
s velkým důrazem na umění jezdců tyto stroje udržet na trati. 
Celý seriál 2007 bude probíhat na 6 závodech, dva z nich jsou s mezinárodní 
účastí jezdců ze SRN, Itálie, Holandska, Maďarska a dalších. Viz tabulka: 
 
datum místo pořadatel 

 
05.05.  
MČR 
 
 

letiště Hoškovice – 
Mnichovo Hradiště 

Knebl Drag Promotion 
Yvona Kneblová 
tel: 604 640163 
oknebl@quick.cz 

16.-17. 06.   
MEZ MČR + UEM Open 
 

letiště Hoškovice –  
Mnichovo Hradiště 

Knebl Drag Promotion 
Yvona Kneblová 
tel: 604 640163 
oknebl@quick.cz 

30.06.  
MČR – nutné schválit trať 

letiště Tchořovice MC Warriors Plzeň 
Michal Vopat 
tel: 736 775611 
michal.vopat@seznam.cz 

07.-08. 07.   
UEM Open + MČR 
 
 

Maďarsko – Kunmadaras Speed Riders Hungaria 
kontaktní osoba: 
Yvona Kneblová 
tel: 604 640163 
oknebl@quick.cz 

21.-22. 07.  
MČR - nutné schválit trať 
 

letiště Bechyně Motoklub Predators 
České Budějovice 
mcrbechyne@centrum.cz 
 
 

01.09.  
MČR 
 

letiště Hoškovice – 
Mnichovo Hradiště 

Knebl Drag Promotion 
Yvona Kneblová 
tel: 604 640163 
oknebl@qquick.cz 
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2. Pro sezonu 2007 se připravuje stroj GSX-R 1300 Hayabusa Turbo o 
předpokládaném výkonu cca 320 HP. Viz foto: 

 
 

 
 
 
 
3. Rekapitulace sezony 2006: 
 
 První závod ještě v seriálu příchozích tzv. třídy Public bikes v Hoškovicích 

- 17.-18.6.2006 v Hoškovicích  
- 3. místo 

 
Druhý závod již s licencí ve třídě Street 10.5 v rámci mezinárodního závodu 

- 8.-9.7.2006 v maďarském Kunmadarasu 
- 2. místo 

 
Třetí závod ve třídách Street 10.5 a Super Street bike 

- den a místo – 2.9.2006 v Hoškovicích 
- Street 10.5 – vyřazen pro předčasný start v semifinále (2. v kvalifikaci) 
- Super Street Bike – 6. místo 

 
Celkové umístění v seriálu MČR 2006 pouze po 2 (SSB 1) odjetých závodech: 

- Street 10.5 – 7. z 18 jezdců 
- Super Street Bike – 9. z 10 jezdců 
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4. Cíl pro sezonu 2007 
 

- účast na všech šesti závodech seriálu včetně dvou mezinárodních 
- skončit v celkovém bodování seriálu do třetího místa ve třídě SSB 

 
 
 
5. Sponzoring, reklamní plocha 
 
Motocykl je „čistý“, bez reklamních polepů, další možnost prezentace na ploše 
stanu v depu, tričkách týmu apod. 
Motocykl lze po dohodě se sponzorem zapůjčit k reklamním akcím, výstavám, 
prezentaci firmy apod. 
O dění v seriálu dragsterů je pravidelně informováno v časopisech ČMN, 
Motoráj, Motohouse a dalších (včetně foto). 
 
6. Kontakt 
 
Petr Hovorka 
Klášterského 340/21 
460 10 Liberec 10 
tel. +420 737 216 971 
 
 


