
JAK UŽ BYLO NAZNAČENO MINULE, NAŠE REDAKCE UŽ ZASE PILNĚ 
PRACUJE NA PŘÍPRAVĚ AUTOSPORT&TUNING SHOW 2013. BUDE SE OPĚT 
KONAT NA OKRUHU CZECH RING V HRADCI KRÁLOVÉ, A TO VE DNECH 
26. AŽ 28. DUBNA. 

Tuningová mega akce se blíží! 

V mnohém bude stejná jako 
v loňském roce, ale v mno-
hém bude zcela nová. Tak 
především to tentokrát 

bude jen a jen o ježdění. Už 
v pátek bude otevřen okruh, 
a kdo bude chtít, může si 
jeho záludnou trať zkoušet 
až do pozdních večerních ho-
din. Konkrétně se začne jez-
dit už v 16 hodin a plné nasa-
zení vaše i vašeho čtyřkolové-
ho miláčka budete moci testovat 
až do 20 hodiny. Navíc vás to nebude 
stát ani korunu, jízdy po celý pátek 
jsou volné. 

V sobotu se bude „řádit“ už od rána. 
Opět se bude jezdit po okruhu, pravděpo-
dobně se začne už v devět hodin. Asfalt 
můžete zahřívat cca dvě hodiny. Pak na-
stane přestavění areálu, mezitím se pár 
z vás bude moci svézt se Škodou 130 RS 
a některým z dalších vozů. 

Sprinty budou začínat kolem dvanác-
té hodiny. Jak jsem psal minule, bude jim 
tentokrát vyhrazen daleko větší prostor. 
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

Pátek 26. dubna
Od 14.00 hodin 
příjezd do areálu

16.00 až 20.00 hodin
volné jízdy po okruhu

20.00 hodin až do ?   
volná zábava, diskotéka

Sobota 27. dubna
9.00 až 11.00 hodin    
závodní jízdy po okruhu

11.00 až 12.00 hodin  
svezení se Škodou 130RS, s VW Golf od 
DIESELPOWERU, ukázka driftu, focení 
s modelkami

12.00 až 16.00 hodin
sprinty na 400 metrů

16.00 až 17.00 hodin  
svezení se Škodou 130RS, s VW Golf od 
DIESELPOWERU a s dalšími supersporty, 
vyhlášení výsledků sprintů, ukázka driftu, 
focení s modelkami 

17.00 až 19.00 hodin 
závodní jízdy po okruhu

19.00 až ? hodin   
vyhlášení výsledků jízd po okruhu, volná 
zábava, diskotéka, focení s modelkami  

Meguiar´s Show&Shine 2013
Novinkou v programu akce je premiérové 
kolo soutěže Meguiar´s Show&Shine 2013, 
která v průběhu letošního roku zavítá pouze 
na pět akcí v České republice. Všichni „leš-
těnkáři“ by tak měli zbystřit, protože v pří-
padě úspěchu mohou získat krásné poháry 
i pozvánku na velké mezinárodní fi nále, které 
se uskuteční v rámci výstavy International 
Prague Car Festival 
(31. 8. – 1. 9., PVA Expo Letňany). Více in-
formací o soutěži naleznete v příštím vydání 
našeho časopisu nebo na 
www.tuningcup.cz.
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a kdo bude chtít, může si 
jeho záludnou trať zkoušet 
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din. Konkrétně se začne jez-
dit už v 16 hodin a plné nasa-
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až do 20 hodiny. Navíc vás to nebude 
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Od 14.00 hodin
příjezd do areálu

16.00 až 20.00 hodin
volné jízdy po okruhu

20.00 hodin až do ?
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závodní jízdy po okruhu

11.00 až 12.00 hodin 
svezení se Škodou 130RS, s VW Golf od 
DIESELPOWERU, ukázka driftu, focení 
s modelkamiV praxi to znamená, že se bude sprin-

tovat zřejmě až do 16 hodiny. Pak se 
opět prostor přestaví, přestávka bude vy-
plněna další jízdou Škody 130RS s někte-
rým z vás. K dispozici ale bude i VW Golf 
od DIESELPOWERU, o kterém si může-
te přečíst v článcích v tomto i dalším čís-
le. Ani tím ježdění nekončí. Určitě se bu-
dete moci svézt i s dalšími supersporty, 
a to vše zcela zdarma. Jen v případě zá-
jmu o Škodu 130RS musíte vyplnit při-
ložený kupon a buď jej odeslat na adre-
su redakce nebo jej přímo v Hradci Králo-
vé odevzdat na našem stánku. Losování 
proběhne přímo na místě. Toto opatření 
je nutné z toho důvodu, že o svezení je 
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už teď obrovský zájem, tak aby se předešlo ně-
jakým nepatřičnostem v podobě strkanic a po-
dobně. Uvažujeme dokonce i o nočním ježdě-
ní, ale vše záleží na dohodě s majitelem okru-
hu. Toto svezení by bylo připraveno už zase 
pro vás a vaše vozy. Ale jak říkám, vše je zatím 
v jednání a přesné informace se dozvíte v dal-
ším čísle a na našich internetových stránkách.    

Připravujeme spolu s partnery také soutě-
že o hodnotné ceny, z nichž některé si budete 
moci odvézt domů rovnou z akce. Už teď víme, 
že krásné ceny nám poskytne Millers Oils, zřej-
mě i značka Škoda, Alcar a další partneři. Pa-
rádní cenu ve formě upravení řídicí jednotky 
zdarma poskytne fi rma Dieselpower. Jedná se 
o úpravu včetně měření na válcové stolici před 
i po ní. Bohužel je tato cena omezena jen pro 
vozy se vznětovým motorem, které má fi rma 
vyjmenovány na svých internetových strán-
kách. Majitelé „koncernu“ (ostatně těch je nej-
více), tedy mají určitou výhodu. Určitě nebude 
chybět ani spousta krásných modelek, a to jak 
našich, tak od Playboye. Na zajíčky se těším už 
teď. J Pokud se vše podaří, přijede své umění 
ukázat i nějaký ten profi  driftér, jednáme i s au-
tomobilovými kaskadéry. Možná, že se objeví 
i účastníci Rallye Orlické hory. Jedná se o mo-
derní závodní auta a jedna krátká rychlostka by 
určitě zpestřila celé dění.

Sledujte tedy podrobně další číslo Autospor-
t&Tuningu nebo stránky www.autosport-tu-
ning.com, kde se budete včas dozvídat nové 
a nové informace. Těšíme se na setkání s vámi 
poslední dubnový víkend na okruhu Czech ring 
v Hradci Králové. �
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OKRUH CZECHRING

PARTNEŘI PROJEKTU REGISTRAČNÍ KUPÓN

Mám zájem o svezení ve Škodě 130RS

Zájemci o svezení zašlete kupón na adresu redakce 
nejpozději do 20. 4. 2013, nebo ho vyplněný odevzdejte přímo 
na akci na stánku Autosport&Tuningu

#

AUTOSPORT & TUNING SHOW

Jméno a příjmení

Telefonní číslo

Zájemci o svezení zašlete kupón na adresu redakce 


