
  Mercedes-Benz Virtual GP

28.04.2018

Reportáž z třetího závodu sezony 2018
Šmídl si podmanil i Lagunu Secu

Praha, Česká republika: Tř
i zá� vody, tř
i vy�hřy. Státistiká Michálá S�mí�dlá je zátí�m v
letos
ní�  sezone
  Meřcedes-Benz  Viřtuál  GP  zcelá  jednoznác
ná� .  Po  ví�te
zství�  ná
ámeřicke�m okřuhu Láguná  Secá  zkompletovál  pilot  stá� je  Předátoř  zláty�  háttřick.
Dřuhy�  dokonc
il Mářtin S� tefánko z ty�mu Republic of Gámeřs á stupne
  ví�te
zu/  doplnil
Michál Bláz
ek ze stá� je Lenovo Legion.

S�mí�dlová  dominánce  je  pátřná�  zá� řoven
  i  v  kválifikácí�ch,  v  nichz
  si  řovne
z
  dřz
 í�
nepořázitelnost.  Boje  přoti  chřonometřu  př
ed  tř
etí�m  zá�vodem  vs
ák  nábí�dly
neby�vále�  dřámá.  Dlouhou  dobu  se  ná  c
ele  vy�sledkove�  listiny  stř
í�dáli  S�mí�dl  se
S� tefánkem,  kteř
í�  řozjeli  hřu  o  tisí�ciny  sekundy.  Vy�hodu  me
 l  áz
  do  poslední�ho
moz
ne�ho  momentu u� ř
ádují�cí�  s
ámpio� n  á  ten po vypřs
ení�  c
ásove�ho limitu z  boxu/
sledovál, ják „Mágic Micháel“ jes
te
  náposledy zkous
í�  vyz
dí�mát máximum ze sve�ho
meřcedesu. A skutec
ne
  se ták stálo, S�mí�dl zřychlil á S� tefánká pořázil v souboji o pole
position o pouhe�  2 tisí�ciny sekundy.

Po zhásnutí�  c
eřveny�ch sve
tel  si vedoucí�  pozici  udřz
el  S�mí�dl,  zá jehoz
  zá�dá se po
vynikájí�cí�m  stářtu  posunul  Bláz
ek.  Ná� sledováli  Andřej  Chlebec  (Alzá  Gáming)  s
Petřem  Dolez
álem  (SECCO+),  obá  vs
ák  ve  vzá� jemne�m  souboji  př
estř
elili  c
tvřtou
zátá� c
ku  á  přopádli  se.  Toho  náopák  vyuz
 il  Vojte
ch  Polesny�  (Předátoř)  á  po
nevydář
ene�  kválifikáci poskoc
il ná c
tvřte�  mí�sto.

Zhus
te
ny�  přostoř ve sjezdu ke dřuhe�  zátá� c
ce ude
 lál velike�  přoble�my Jánu Sy�kořovi,
jenz
  se po nes
ťástne�m odřázu od neřovnosti odřázil do vzduchu. Po ne
kolikác
etny�ch
hodiná� ch pokřác
ovál  jezdec stá� je  LYNX v  zá� vode
  s  velkou ztřá� tou  jáko poslední�.
Přvní�  kolo  nevys
 lo  áni  Dolez
álovi,  pilot  ty�mu  SECCO+  neodhádl  situáci  v  pá� te�
zátá� c
ce á po kontáktu s Luká� s
em (SánDisk) vyle� tl mimo třáť. V přoslávene�  zátá� c
ce s
ná�zvem Vy�vřtká se záse řoztoc
il  jezdec dne z Mácáá, Tomá�s
  Přochá�zká v bářvá� ch
vozu Vodáfone.

Nic z toho se vs
ák nedotklo vedoucí�ho muz
e. Michál S�mí�dl zájel v desá� te�m okřuhu
nejřychlejs
 í� kolo zá� vodu s c
ásem 1:22.049 á po 32 kolech si dojel přo tř
etí� ví�te
zství� v
ř
áde
 . Pilot ty�mu Předátoř ták má�  s
ánci zá tř
i ty�dny v Břánds Hátch uzávř
í�t přvní� fá� zi
sezony s vozy Meřcedes-AMG GT3 v nápřosto dominántní�m stylu.

Zá  S�mí�dlem  se  v  přu/ be
hu  zá�vodu  vytvoř
ilá  nás
lápáná�  skupinká  c
tyř
  jezdcu/ ,  jí�z

ve�vodil  dřuhy�  Michál Bláz
ek.  Zá�vodní�ká ty�mu Lenovo Legion c
ekál  nelehky�  u� kol,
přotoz
e  zá  svy�mi  zá�dy  musel  dřz
et  podstátne
  řychlejs
 í�ho  S� tefánká.  Jediná�  chybá
stác
ilá k tomu, áby se poř
ádí� zme
nilo. Zhřubá 10 minut př
ed koncem zá�vodu zává�hál
Bláz
ek př
ed ná� jezdem do Vy�vřtky á S� tefánko ták přoklouzl  ná dřuhou pozici.  Po
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devá� te�  á c
tvřte�  př
í�c
ce tedy př
is
 lo vy�řázne�  zleps
ení�  á přvní�  stupne
  ví�te
zu/  v letos
ní�
sezone
 .  S�ámpio� n  uplynule�ho  řoc
ní�ku  náví�c  v  poslední�ch  kolech  S�mí�dlá  vy�řázne

stá�hl, coz
  by mohlo slibovát zájí�máve�  pokřác
ová�ní� v Břánds Hátch.

Michál  Bláz
ek  do  tř
etice  vs
eho  dobře�ho  záznámenál  tř
etí�  př
í�c
ku,  v  přu/ be
z
ne�m
hodnocení�  se  vs
ák  dostál  ná  dřuhou  pozici,  kteřou  do  te� to  chví�le  há� jil  nová� c
ek
Dolez
ál. Az
  pod stupni ví�te
zu/  ope
t skonc
il Vojte
ch Polesny� . S�mí�dlu/ v kolegá doplátil v
Mácáu ná kolizi v přvní�m kole, v Lágune
  se mu záse př
í�lis
  nepovedlá kválifikáce. V
Ameřice břál c
tvřtou pozici v cí�li.

Petř Dolez
ál si ze tř
etí�ho podniku Viřtuál GP odvá�z
 í� zátí�m nejhořs
 í� vy�sledek letos
ní�
sezony, př
esto si pá� te�  mí�sto vydř
el po stí�hácí�  jí�zde
 ,  kdyz
  se v zá� ve
řu jes
te
  dostál
př
ed Andřeje Chlebce zá volántem Alzá Gáming á sá�m byl s vy�sledkem spokojen.

Po nemoci se vřá� til zpá� tky zá volánt Jářosláv Honzí�k, jehoz
  v Mácáu náhřádil ve voze
Thřustmásteř Pável Reigl. Jářdieř se po ná� řoc
ne�  řekonválescenci vřácí� do tempá á po
křá� tke�m  tře�ninku  dojel  sedmy� .  Pome
řne
  osámoceny�  přojel  pod  s
áchovnicovou
vlájkou osmy�  Mářtin Kos
tiálik z Xiáomi GEEK Rácing ty�mu, zá ní�m dokonc
il tándem
ve  sloz
ení�  Petř  Zoubek  (Avást)  á  Ján  Sy�kořá  (LYNX).  Jedená� cty�  dokonc
il  Tomá�s

Přochá�zká (Vodáfone) á dváná� cty�  Robin Luká� s
  (SánDisk Extřeme Přo Rácing Teám).

Meřcedes-Benz Viřtuál  GP pokřác
uje  zá tř
i  ty�dny.  C� tvřty�  podnik hostí�  19.  kve
 tná
břitske�  Břánds  Hátch.  Te
s
 it  se  mu/ z
ete  ope
t  ná  live  střeámy  ná  Fácebooku  á
sámozř
ejme
  hlávní�  z
 ivy�  př
enos  cele�ho  zá� vodu  od  13:00  ná  plátfořmá� ch  Twitch,
Youtube á Fácebook. Ví�ce infořmácí� je pák k dispozici ná oficiá� lní�m webu.

Zá�znám – ářchiv (CZ) – https://www.youtube.com/wátch?v=KvQUBKc3zK4
Zá�znám – ářchiv (EN) – https://www.youtube.com/wátch?v=Nt_0řhOHzGg

Přu/ be
z
ne�  vy�sledky – 
http://www.viřtuálgp.cz/sezony/meřcedes-benz-vgp-2018/vysledky-2018/
O  Meřcedes-Benz  Viřtuál  GP  2018  –  http://www.viřtuálgp.cz/sezony/meřcedes-
benz-vgp-2018/

Repořtá�z
  vc
etne
  fotogřáfií� á gřáficky zpřácovány�ch vy�sledku/  ná nás
em webu
http://www.viřtuálgp.cz/2018/04/28/smidl-si-podmánil-i-lágunu-secu/

https://www.youtube.com/watch?v=Nt_0rhOHzGg
https://www.youtube.com/watch?v=KvQUBKc3zK4
http://www.virtualgp.cz/2018/04/28/smidl-si-podmanil-i-lagunu-secu/
http://www.virtualgp.cz/sezony/mercedes-benz-vgp-2018/
http://www.virtualgp.cz/sezony/mercedes-benz-vgp-2018/
http://www.virtualgp.cz/sezony/mercedes-benz-vgp-2018/vysledky-2018/


  Mercedes-Benz Virtual GP

O  Virtual  GP:  Viřtuál  GP  je  zcelá  uniká� tní�  přojekt  plátfořmy  přo  poř
á�dá�ní�
přofesioná� lní�ch  soute
z
 í�  ve  viřtuá� lní�ch  zá� vodech.  S  vyuz
 ití�m  nejmodeřne
 js
 í�ch
technologií� se snáz
 í� spojit to nejleps
í� z obou sve
tu/  – toho řeá� lne�ho i viřtuá� lní�ho – á
pomoci s hledá�ní�m novy�ch tálentu/  á jejich př
í�přávou ná sve
 t motořspořtu.

Viřtuál GP ná Fácebooku - https://www.fácebook.com/ViřtuálGP 
Viřtuál GP ná Twitteřu - https://twitteř.com/ViřtuálGPcz
Viřtuál GP ná Instágřámu - https://www.instágřám.com/viřtuálgp/

Kontákt
Emáil: info@viřtuálgp.cz
www.viřtuálgp.cz

http://www.virtualgp.cz/
mailto:info@virtualgp.cz
https://www.facebook.com/VirtualGP
https://www.instagram.com/virtualgp/
https://twitter.com/VirtualGPcz

