
Schinágl Jan – CZ
*31.3.1967

- ve SF juniorů: 13. místo ´88, Slaný (3 b. – 1. Nahlin, 2. H. Gustafsson, 3. Karger)
-
- ve finále ME na trávě: 15. místo ´89, la Reolé (5 b. – 1. Barth, 2. Noer, 3. Bostin)

17. místo ´90, Uithuizen (1 b. – 1. Barth, 2. Noer, 3. Snijder)
-
- 12./4 b. v kontinentálním čtvrtfinále MS jednotlivců ´90, Natschbach (v předkole v Neustadtu/Donau 3./12 b.)
- 12./4 b. v kontinentálním čtvrtfinále MS jednotlivců ´89, Neustadt (v předkole v Kršku 3./12 b.)
- 14./3 b. v kontinentálním čtvrtfinále MS jednotlivců ´93, Gorzow (dosazen)
- 10./7 b. v kontinentálním předkole MS jednotlivců MS jednotlivců ´94, Krško
- 16./2 b. v kontinentálním předkole MS jednotlivců ´86, Miskolc
-
- 12./5 b. v semifinále ME juniorů ´87, Žarnovica (ve čtvrtfinále v Gniezně 7./8 b.)
-
- 12./8 b. v semifinále MS na dlouhé dráze ´93, Mariánské Lázně
- 14./2 b. v semifinále MS na dlouhé dráze ´95, Ludwigslust (ve čtvrtfinále v Mar. Lázních 7./10 b.)
- 16./2 b. v semifinále dlouhá dráha ´96, Ludwigslust (ve 1/4 finále v Mühldorfu 11./7 b.)
- 11./6 b. ve čtvrtfinále MS na dlouhé dráze ´87, Herxheim
-
- 13./4 b. v semifinále ME na trávě ´94, Stadskanaal (ve čtvrtfinále v Abingdonu 4./17 b.) 
- 15./2 b. v semifinále ME na trávě ´95, la Réole (ve čtvrtfinále v St. Colomb 4./17 b.)
- 15./3 b. v semifinále ME na trávě ´91, Lattrop (ve čtvrtfinále v Joure 9./10 b.)
- 15./3 b. ve čtvrtfinále ME na trávě ´96, Noorwolde
- 16./3 b. v semifinále ME na trávě ´92, Cloppenburg (ve čtvrtfinále v Eenrumu 5./15 b.)
-
-
- 5. v mistrovství CZ jednotlivců ´89 (54 b. – 1. Vandírek, 2. Tesař, 3. Kasper) – seriál 
- 6. v mistrovství CZ jednotlivců ´91 (8 b. – 1. Milík, 2. Brhel, Jedek)
- 10. v mistrovství CZ jednotlivců ´90 (5 b. – 1. Kasper, 2. Tesař, 3. Vandírek) 
- 10. v mistrovství CS jednotlivců ´88 (35 b. – 1. Matoušek, 2. Kasper, 3. Schneiderwind) – seriál  
- 11. v mistrovství CZ jednotlivců ´93 (5 b. – 1. Brhel, 2. Vandírek, 3. Kasper)
- 12. v mistrovství CS jednotlivců ´86 (1. Kasper, 2. Matoušek, 3. Jedek) – seriál
- náhradník/nestartoval ve finále mistrovství CZ jednotlivců ´95 (1. Tesař)
- 11./5 b. v semifinále mistrovství CZ jednotlivců ´92 (mistr Brhel)

- 12./4 b. v semifinále mistrovství CZ jednotlivců ´94 (mistr Kasper)
- 13./4 b. v semifinále mistrovství CZ jednotlivců ´96 (mistr Topinka)

-
- vicemistr CZ na dlouhé dráze ´92   (37 b. – 1. Schneiderwind 43, 3. P. Vandírek 36)
- 6. v mistrovství CZ na dlouhé dráze ´93 (26 b. – 1. Dryml 49, 2. Červenka 41, 3. P. Vandírek 41)
- 6. v mistrovství CZ na dlouhé dráze ´88 (89 b. – 1. Matoušek, 2. Karnas, 3. Jedek)
- 7. v mistrovství CZ na dlouhé dráze ´95 (22 b. – 1. Dryml 47, 2. Schneiderwimd 47, 3. Milík 41)
- 8. v mistrovství CZ na dlouhé dráze ´89 (60 b. – 1. Kasper, 2. Karnas, 3. Milík) 



- 9. v mistrovství CZ na dlouhé dráze ´94 (21 b. – 1. Dryml 50, 2. Scheiderwind 39, 3. Bořivoj Hádek 36)
- 10. v mistrovství CS na dlouhé dráze ´87 (32 b. – 1. Matoušek, 2. Vandírek, 3. Karnas)
- 2. v kvalifikaci mistrovství CS na dlouhé dráze ´86 (ve finále nestartoval – mistr Kasper)
-
- 3. v     juniorském mistrovství CS ´87   (1. V. Kalina, 2. M. Forgáč) – seriál 
- 4. v juniorském mistrovství CS ´85 (1. Brhel, 2. Prager, 3. Ledecký) – seriál 
- 11. v semifinále mistrovství CZ juniorů ´86 (mistr Jan Holub II.) 

- 12. v semifinále mistrovství CZ juniorů ´84 (mistr Pacák) 

-
-
-
- vicemistr CZ na trávě ´90   (68 b. – 1. Milík, 3. D. Boháč) - seriál
- 3. v mistrovství CS na trávě ´89 (13 b. – 1. Schneiderwind, 2. Kasper)
-
- vicemistr CS dvojic ´91 (4 b. – s Milíkem a Forgáčem)
- 3. v mistrovství CZ dvojic ´96 (1. Praha, 2. Březolupy, 3. Pardubice) - seriál 8 závodů
- 5. v mistrovství CS dvojic ´93 (2 b. – s Jiroutem a Šťovíčkem)
- 5. v mistrovství CS dvojic ´89 (20 b. – s Červenkou)
-
-
- 2. ve Zlaté stuze v Pardubicích ´88 (1. J. Holub, 3. G. Forgáč), 3. místo ´85 (1. Ledecký, 2. Jos. Fejfar) 
-
- Mitropa Cup ´92 (1 závod ve Svitavách vs. Slovinsko – 14 b.) 
-
-
- CZ – I. liga Pardubice ´85 – ´96 
- CS – II. liga Racek Pardubice ´87
- PL – II. liga Wroclaw ´90, ´91, Ostrow ´92
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