
Hádek Jan jr. – CZ
*10.12.1972

- 10./7 b. v semifinále MS na dlouhé dráze ´96, Pfarrkirchen 
- 13./4 b. v semifinále MS na dlouhé dráze ´91, Jübeck
- 17./0 b. v semifinále MS na dlouhé dráze ´95, Mühldorf
- 17./2 b. v semifinále MS dlouhá dráha ´94, Herxheim 
-
- 12./5 b. ve čtvrtfinále ME na trávě ´95, Celle
- 16./1 b. ve čtvrtfinále ME na trávě ´93, Plat. de Rocroi 
-
- 12./4 b. ve čtvrtfinále MS juniorů ´91, Wolfslake
- 16./0 b. ve čtvrtfinále MS juniorů ´90, Targoviště 
-
-
- 14./2 b. v semifinále mistrovství CZ jednotlivců ´91 (mistr  Milík)
- 15./1 b. v semifinále mistrovství CZ jednotlivců ´95 (mistr Tesař)
- 30. v semifinále mistrovství CZ jednotlivců ´90 (mistr Kasper) 
- 11./6 b. ve čtvrtfinále mistrovství CZ jednotlivců ´94 (mistr Kasper) 
-
- 4. v mistrovství CS na dlouhé dráze ´91 (31 b. – 1. B. Hádek, 2. Dryml, 3. Vandírek)
- 5. v mistrovství CZ na dlouhé dráze ´95 (31 b. – 1. Dryml, 2. Schneiderwimd 47, 3. Milík 41)
- 5. v mistrovství CZ na dlouhé dráze ´94 (31 b. – 1. Dryml 50, 2. Scheiderwind 39, 3. Bořivoj Hádek 36)
- 12. v mistrovství CZ na dlouhé dráze ´93 (12 b. – 1. Dryml 49, 2. Červenka 41, 3. P. Vandírek 41)
- 13. v mistrovství CS na dlouhé dráze ´90 (17 b. – 1. B. Hádek , 2. Vandírek, 3. Milík)
-
- 3. v juniorském mistrovství CS ´91   (1. J. Fejfar, 2. Hurych) – seriál
- 4. v juniorském mistrovství CS ´90 (38 b. – 1. Hurych, 2. Rybenský, 3. Bureš) - seriál 
- 14. v juniorském mistrovství CZ ´93 (1. Štancl, 2. Šváb, 3. Jirout) – seriál   
- 16. v semifinále juniorského mistrovství CS ´92 (mistr Topinka) 
- 16. v semifinále mistrovství CS juniorů ´89 (mistr B. Hádek) 

-
- 19. v mistrovství CZ na trávě ´90 (3 b. – 1. Milík, 2. Schinagl, 3. D. Boháč) - seriál
-
- 7. v mistrovství CZ dvojic ´92 (3 b. – s B. Hádkem a J. Hádkem sr.); mistři Kasper/P. Vandírek 
- 4. v semifinále mistrovství CS dvojic ´91 (13 b. – s T. a J. Boučkem); mistři P. Vandírek a J. Holub 

-
-
- vítěz Zlaté stuhy v Pardubicích ´90 (2. Bureš, 3. Jan Fejfar) 
- 5./10 b. ve Zlaté stuze juniorů v Pardubicích ´89 (1. B. Hádek, 2. M. Černý, 3. Ráliš)

- 9. ve Zlaté stuze v Pardubicích ´91 (1. Bureš, 2. Topinka, 3. V. Višváder)



- 3. ve vol. závodě na trávě ve Willingu ´93 (1. Štancl jr., 2. Eder)
-
-
- CZ – I. liga Slaný ´91 (1 záv. – 4 b.), Plzeň ´92 – ´96
- CZ – II. liga Plzeň ´89 - ´91, 2002


	Hádek Jan jr. – CZ

