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Reportáž ze sedmého závodu sezony 2018
Nočním králem se v Sakhiru stal Šmídl

Praha, Česká republika: Po 35 denní�  př�está� vce pokřác�ovál s�ámpioná� t Meřcedes-
Benz Viřtuál GP 2018 sedmý�m podnikem á zá� řoven�  tř�etí�m zá�vodem s histořický�mi
přototýpý  Meřcedes-Benz  C9  1989.  Jedinou  noc�ní�  bitvu  letos�ní�  sezoný  hostil
báhřájnský�  okřuh  Sákhiř.  Zátí�m  nepořáz�ený�m  pilotem  je  Michál  S-mí�dl  z  tý�mu
Předátoř, kteřý�  po výhřáne�  kválifikáci zví�te�zil stýlem stářt-cí�l. Zá jeho zá�dý se vs�ák
bojoválo o káz�dou pozici. Ják S-mí�dl, ták i Mářtin S- tefánko (Republic of Gámeřs) se
vřá� tili zpá� tký do seřiá� lu po u� spe�s�ne�m dřáftu v F1 Espořts Seřies, v ne�mz�  býli výbřá�ni
tý�mem Háás F1 Teám.

Kválifikáce pod ume� lý�m osve� tlení�m v Báhřájnu neme� lá jásne�ho fávořitá áz�  skořo do
konce 20minutove�ho limitu.  Zhřubá ná u� vodní�ch pe� t  minut se ná c�ele klásifikáce
usádil Petř Dolez�ál z tý�mu SECCO+, kteřý�  se po dvou stř�í�břech z poslední�ch dvou
zá�vodu<  ve Spá á ná Nu> řbuřgřingu dostál ná dřuhou pozici s�ámpioná� tu, á to o 2 bodý
př�ed  Michálá  Bláz�ká  v  bářvá� ch  Lenovo  Legion.  Dolez�álu< v  c�ás  ná� sledne�  př�ekonál
S-mí�dl, ále to jen do desá� te�  minutý me�ř�ene�ho tře�ninku. V polovine�  kválifikáce př�evzál
vedení� znovu Dolez�ál. Az�  v poslední�ch minutá� ch zájel Michál S-mí�dl sve�  máximum v
podobe�  c�ásu 1:49.751, Dolez�ál nákonec skonc�il dřuhý�  se ztřá� tou pouhý�ch 82 tisí�cin,
coz�  býl tř�etí� nejte�sne� js� í� řozdí�l v bitve�  o pole position v letos�ní� sezone� .

Pozicemi  ná  stářtovní�m  řos�tu  ná� sledne�  zámí�chálý  tř�i  penálizáce  ná  zá�kláde�
přohř�es�ku<  z  př�edchozí�ho  zá� vodu  ná  Nu> řbuřgřingu.  Vojte�ch  Polesný�  ze  stá� je
Předátoř se přopádl  ze c�tvřte�  pozice ná  s�estou,  Andřej  Chlebec z  Alzá Gáming z
pá� te�ho  mí�stá  ná  sedme�  á  Mářtin  Kos�tiálik  v  bářvá� ch  Xiáomi  GEEK  ná  poslední�
dváná�ctou př�í�c�ku.

Po letme�m stářtu si pohlí�dál vedoucí� př�í�c�ku S-mí�dl, ávs�ák zá jeho zá�dá se ze c�tvřte�ho
mí�stá přosmý�kl Michál Bláz�ek. Dolez�ál klesl ná tř�etí� mí�sto, Mářtinovi S- tefánkovi se
uz�  doká�zál  ubřá�nit.  Piloti  přvní�  křiticke�  kolo  zvlá�dli  áz�  ná  dve�  vý� jimký.  Andřej
Chlebec výjel mimo třáť v ná� řoc�ne�  pásá�z� i mezi dve�má levotoc�ivý�mi zátá� c�kámi 9 á
10, zátí�mco ná konci ná� sledují�cí� řovinký záse nedobřzdil Ján Sý�kořá z tý�mu LYNX á
poslál  do hodin Petřá Zoubká zá volántem Avástu.  Vojte�ch Polesný�  si  táke�  musel
př�ipádát jáko v řingu, po ne�koliká řáná� ch se zác�ál jeho Předátoř hu< ř�e ovlá�dát, á ták
se ocitl v boji o pozice kolem desá� te�ho mí�stá.

Zá vedoucí�m S-mí�dlem se utvoř�ilá třojice ve sloz�ení� Bláz�ek, Dolez�ál á S- tefánko. Pá� tou
př�í�c�ku hlí�dál Chlebec př�ed Jářoslávem Honzí�kem z tý�mu Thřustmásteř, kteře�mu se
výdář�il  stářt  z  devá� te�ho  mí�stá.  Robin Luká� s�  se  po páuze ná Nu> řbuřgřingu vřá� til
zpá� tký do kokpitu vozu SánDisk á zá� vod me� l řozjetý�  ná devá� tou př�í�c�ku, po chýbe�  se
vs�ák ocitl ná chvostu pole.
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Po 6 kolech výzřá� l  Petř  Dolez�ál  ná Michálá Bláz�ká á posunul  se ná dřuhe�  mí�sto,
Bláz�ek ták řá� zem figuřovál ve vř�áve�  c�týř�  pilotu<  se S- tefánkem, Chlebcem á Honzí�kem.
Mářtinovi S- tefánkovi se podář�ilo zá� vodní�ká tý�mu Lenovo Legion př�edjet táke�  á svou
pozořnost př�enesl ná bitvu o dřuhou pozici s Dolez�álem. Zá nimi pák Honzí�k př�edjel
Chlebce.

Duel  o  dřuhe�  mí�sto  řozhodlý  zástá� vký  v  boxech.  Mářtin  S- tefánko  zájel  k
mechániku< m ná př�ezutí� pneumátik á dotánková�ní� pálivá ve 12. kole, Petř Dolez�ál se
řozhodl přo svu< j  pit-stop o 2 okřuhý pozde� ji á přotoz�e netřefil  spřá�vne�  sve�  stá�ní�,
př�is�el o dřáhocenný�  c�ás á zá� řoven�  o dřuhou pozici.

Koř�ení�m  zá�vodu  pod  sve�tlý  řeflektořu<  býlá  bitvá  Michálá  Bláz�ká  s  Jářoslávem
Honzí�kem. Jejich neustá� lý�ch vý�me�n výuz� il Andřej Chlebec á dotá�hl se zá ne� . Vs� ichni
tř�i  se  objevili  v  16.  kole  bok  po  boku  v  ná� jezdu  do  osme�  zátá� c�ký.  Honzí�k  ále
přobřzdil á mimo třáť s sebou vývezl Bláz�ká, Chlebec je objel, ávs�ák do souboje se
př�idál Zoubek á ten v řozletu pozde�  zábřzdil do desá� te�  zátá� c�ký á řoztoc�il Honzí�ká,
př�ic�emz�  nářázil i do Bláz�ká. Jezdec Avástu ná obá nes�ťástní�ký sice poc�kál á pustil je
zpá� tký př�ed sebe, ále chýbá uz�  býlá ná sve�te� .

Stándářdní�  střátegie  v  Báhřájnu  známenálá  stářt  ná  stř�ední�  sáde�  pneumátik  á
zhřubá v polovine�  zá� vodu vý�me�ná ná c�eřstve�  gumý stejne�  sme�si.  Dvá piloti vs�ák
zvolili jinou táktiku. Křome�  Tomá�s�e Přochá�zký z Vodáfonu jí�m býl řovne�z�  Vojte�ch
Polesný� , kteřý�  ve 14. kole zvolil me�kke�  obutí� á s�etřnou jí�zdou hodlál dojet do cí�le.
Polesný�  dostihl  Bláz�ká  s  Honzí�kem á  divá�ku< m táto  třojice  nábí�dlá  dáls� í�  pářá�dní�
momentý.  S  Michálem Bláz�kem svedl  dlouhou př�etáhovánou dveř�e  ná  dveř�e.  Ná
cí�love�  řovince  vs�ák  ná�hle  zpomálil  s  přá�zdnou  ná�dřz� í�  á  s�áchovnicovou  vlájku
nákonec přoťál áz�  jáko devá� tý� .

Z ví�te�zství� á nejřýchlejs� í�ho kolá se mohl v cí�li řádovát Michál S-mí�dl z Předátořu. V
sedme�m  zá�vode�  v  ř�áde�  třiumfovál  s  ná� skokem  17  vteř�in  př�ed  S- tefánkem.  Ná
stupní�ch ví�te�zu<  je doplnil ziskem břonzu Petř Dolez�ál. C- tvřtý�  nákonec dojel Andřej
Chlebec př�ed Michálem Bláz�kem á s�estý�  dokonc�il Jářosláv Honzí�k. O jedno mí�sto si
př�ileps� il  Ján Sý�kořá, přotoz�e Petř Zoubek dostál penálizáci v podobe�  př�ic�tení�  pe� ti
sekund zá vý�s�e zmí�ne�ný�  incident, á dokonc�il ták sedmý� .

Michál S-mí�dl ták ve�vodí� s�ámpioná� tu Meřcedes-Benz Viřtuál GP 2018 se 179 bodý.
Dřuhý�  Petř Dolez�ál si př�ed Michálem Bláz�kem výtvoř�il desetibodový�  pols�tá� ř� , ále ná
ne�kolik dáls� í�ch zá� vodu<  si zá sebe bude muset hledát ná�hřádu, c�í�mz�  se situáce ope� t
zdřámátizuje. Mářtin S- tefánko se posunul ná c�tvřtou pozici př�ed Vojte�chá Polesne�ho
á  jen  o  2  bodý  zá  ní�m  je  nýní�  Andřej  Chlebec.  Dáls� í�  te�sný�  řozdí�l,  konkře� tne�
pe�tibodový� , je mezi sedmý�m Honzí�kem á osmý�m Sý�kořou.
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Zá 14 dní� se Meřcedes-Benz Viřtuál GP 2018 př�esune do ámeřicke�ho Austinu, kde
vývřcholí� dřuhá�  fá� ze sezoný. Kdo nejle�pe zákonc�í� ná� řoc�nou c�á� st řoku s histořický�mi
přototýpý? Sledujte 8. zá� vod letos�ní�ho řoku, á to 18. sřpná ope� t ve 13:00 hod.

Zá�znám – ářchiv (CZ) –   https://www.ýoutube.com/wátch?v=W87su5pAZq0  
Zá�znám – ářchiv (EN) – https://www.ýoutube.com/wátch?v=6gQ7sIubHkU

Přu< be�z�ne�  vý�sledký – 
http://www.viřtuálgp.cz/sezoný/meřcedes-benz-vgp-2018/výsledký-2018/
O  Meřcedes-Benz  Viřtuál  GP  2018  –  http://www.viřtuálgp.cz/sezoný/meřcedes-
benz-vgp-2018/

Repořtá�z�  vc�etne�  fotogřáfií� á gřáfický zpřácováný�ch vý�sledku<  ná nás�em webu
http://www.viřtuálgp.cz/2018/08/06/nocnim-křálem-se-v-sákhiřu-stál-smidl/

O  Virtual  GP:  Viřtuál  GP  je  zcelá  uniká� tní�  přojekt  plátfořmý  přo  poř�á�dá�ní�
přofesioná� lní�ch  soute�z� í�  ve  viřtuá� lní�ch  zá� vodech.  S  výuz� 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 nový�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
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