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{phocagallery
view=category|categoryid=128|imageid=5977|detail=0|displayname=1|displaydetail=1|displaydo
wnload=1|float=left|imageshadow=shadow1}Karol Šedivý junior si po roku zopakoval triumf na
majstrovstvách Slovenska v divízii D9. Na stupne víťazov vystúpil v každých pretekoch, na
ktorých štartoval. Keď som tak čítal tento článok v dnešných Nitrianských novinách, tak som si
uvedomil, že to už berieme ako samozrejmosť, jeho víťazstvo. Ale všetku tu robotu, ktorú musí
on a jeho tím vykonať počas roka, tu si až tak neuvedomujeme. Chcem sa poďakovať za obec
Skýcov mame Ivane, celému tímu a nakoniec samotnému Karolovi za vynikajúcu reprezentáciu
našej obce. A slová, ktoré som vyriekol na predstavovaní kandiátov na starostu platia na 100 %.
Táto obec ta bude podporovať, ako to len bude možné. Samozrejme v rámci svojích možností.
A o rok čakáme ďalší titul :)

Slovenský šampionát v autokrose sa v roku 2010 skladal z ôsmich pretekov. Karol Šedivý si
majstrovský titul zaistil už v predstihu v auguste, keď triumfoval v maďarskom Túrkéve. O
týždeň neskôr do Nagydobosu už potom cestovať nemusel a v októbrovej rozlúčke so sezónou
si v Oslanoch vyjazdil tretie miesto. Rodák zo Skýcova nazbieral za celú sezónu 115 bodov,
veľavravný je aj odstup od jeho prenasledovateľov - druhý Adámik mal 79 bodov a tretí Mišenka
69 bodov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo v nitrianskom PKO na tradičnom Večeri
majstrov volantu 2010, 16-ročný Karol si domov odnášal ďalší pohár za víťazstvo. Aj ním opäť
oživil pamiatku na svojho tatka, ktorý bol sedemnásobným majstrom Slovenska. Keď sa kráľ
slovenského autokrosu díva z nebíčka, na syna može byť pyšny.

Zdroj:

Nitrianské noviny

Sezóna 2010:

Veľké Uherce

- 3. miesto

Přerov

- 1. miesto

Môlča

- 1. miesto
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Oslany

- 1. miesto

Poříči nad Sázavou - 1. miesto

Túrkeve (Maď.)

Nagydobos (Maď.)

Oslany

- 1. miesto

- neštartoval

- 3. miesto
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