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Reportáž z devátého závodu sezony 2018
Silverstone korunoval staronového krále, šampiónem je Šmídl!

Praha, Česká republika: Devá tý  zá vod sezoný Mercedes-Benz Virtuál GP 2018 s
pr!edstihem  rozhodl  o  mistrovi  letos!ní  sezoný.  Celkovým  víte!zem  se  stál  Michál
Š(mídl. Jezdec týmu Predátor královál virtuá lnímu seriá lu v letech 2015 á 2016, loni
jej po výrovnánem souboji sesádil z tru/ nu Mártin Š( tefánko, ále letos pr!evzál titul
záse zpe!t.

Dosávádním pru/ be!hem sezoný pros!el Š(mídl zcelá bez záváhání, kdýz!  výhrá l vs!ech
deve! t  podniku/  z  celkových  dváná cti  á  pokáz!de  pr!itom  stártovál  z  pole-position.
Mágic Micháel se ták jiz!  nýní mu/ z!e chlubit titulem trojná sobneho s!ámpio ná Virtuál
GP, nicmene!  áktuá lní roc!ník jes!te!  zdáleká neskonc!il. Ná prográmu je jes!te!  rákouský
Red Bull Ring, itálská  Monzá á jáponská  Šuzuká.

A  ják  dopádl  u vodní  zá vod  s  monopostý  Formulá  Hýbrid  2017  ná  Šilverstonu?
Nejrýchlejs! í c!ás zájel v kválifikáci práve!  Michál Š(mídl, který  vstupovál do závodu s
ve!domím,  z!e  pokud  dokonc!í  v  první  osmic!ce,  ták  se  mu/ z!e  z  nejve! ts! í
právde!podobnosti te!s! it ze zisku titulu. Ze druhe  pozice stártovál Mártin Š( tefánko z
Rebublic  of  Gámers,  ten  ho  ále  v  boji  o  titul  letos  neohroz!uje.  Dosud  nejleps!í
kválifikáci sezoný pr!edvedl tr!etí  Andrej Chlebec z Alzá Gáming, ve druhe  r!áde!  jej
doplnil  Járosláv  Honzík  ze  stá je  Thrustmáster.  Devá tý  skonc!il  v  souboji  s  c!ásem
Pável  Reigl  v  bárvá ch  ŠECCO+,  jákoz!to  náhrádník  zá  Petrá  Dolez!álá.  Technicke
problemý nepustilý do závodu Tomás!e Procházku z týmu Vodáfone.

Po zhásnutí c!ervených sve! tel se vedení ujál Š(mídl te!sne!  ná sledováný  Š( tefánkem, zá
nimi jel Chlebec, Honzík á Polesný . K potíz! ím dos! lo ve druhe  polovine!  stártovního
pole. Ján Šýkorá ze stá je Eclot-LYNX dobr!e odstártovál á do tr!etí zátá c!ký se pokusil
vnitr!kem získát dáls! í  pozici, jenz!e Michál Bláz!ek zá volántem Lenovo Legion si jej
nevs!iml á roztoc!il ho.

Šýkorá  spádl  ná desá te  místo á  z  te!sne  blízkosti  sledovál  souboj  mezi Mártinem
Kos!tiálikem z  Xiáomi  GEEK  á  Petrem Zoubkem v kokpitu Avástu  á  sám se  brzý
pr!idál. Šýkorá pr!edjel Zoubká á do pásá z!e zátá c!ek Mággots á Becketts nájíz!de! l bok
po boku s Kos!tiálikem. Po kontáktu se ále slovenský  pilot roztoc!il á výle tl mimo tráť.
Zá rovinkou u hángá ru/  se  pustil  Zoubek do Šýkorý,  jenz!e  pr!i  ná slednem brzde!ní
nezvládl svu/ j monopost á ude! lál hodiný.

Ze s!pic!ký zájel  do boxu/  nejdr!íve  Š( tefánko á to ná  konci  sedmeho kolá.  Š(mídl  se
zástá vkou c!ekál o jedno kolo de le, ále zpá tký ná tráť se vrá til ope! t ná první pozici.
Velice dlouho ále zu/ stá vál ná tráti s tvrds!í sádou pneumátik Vojte!ch Polesný , týmový
kolegá Š(mídlá  u Predátoru.  Kdýz!  jej  vs!ák  stá jový  párťák  ná  rýchlejs! í  sme!si  gum
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dostihl,  nekládl ták zcelá logický z!ádný  odpor.  To sáme  vs!ák ná sledne!  plátilo i  v
situáci se Š( tefánkem.

Polesný  zvolil  opác!nou strátegii,  nez!  ve! ts! iná souper!u/ ,  á  spolec!ne!  s  Kos!tiálikem á
Robinem Luká s!em ze  ŠánDisku  obuli  super  me!kke  prýz!e  áz!  v  zá ve!rec!ne  tr!etine!
zá vodu. Jezdec Predátoru se ták mohl v posledních kolech dotáhnout ná Bláz!ká, s
nímz!  svedl zájímávý  souboj o pá te  místo. Ve 24. kole z 26 uká zál Polesný  u spe!s!ný
pr!edjíz!de!cí mánevr.

Te!sne!  pod stupni víte!zu/  dokonc!il Járosláv Honzík z Thrustmásteru á c!tvrtou pozicí
výrovnál  svu/ j  nejleps!í  výsledek  z  letos!ní  sezoný.  Andrej  Chlebec  z  Alzý  stánul
podruhe  ná  stupních  víte!zu/ .  Druhý  dokonc!il  Mártin  Š( tefánko  á  víte!zstvím  si
pr!edc!ásne!  zájistil titul Michál Š(mídl.

Šezoná Mercedes-Benz Virtuál GP 2018 se nýní pr!esune ná tráť Red Bull Ring lez! ící
ná u pátí Alp v Rákousku. Desá tý  zá vod se pojede 22. zá r! í od 13:00.

Záznám – árchiv (CZ) – https://www.ýoutube.com/wátch?v=ueYd0HGfjRE
Záznám – árchiv (EN) – https://www.ýoutube.com/wátch?v=ILWeGg4k8QY

Pru/ be!z!ne  výsledký – 
http://www.virtuálgp.cz/sezoný/mercedes-benz-vgp-2018/výsledký-2018/
O  Mercedes-Benz  Virtuál  GP  2018  –  http://www.virtuálgp.cz/sezoný/mercedes-
benz-vgp-2018/

Reportáz!  vc!etne!  fotográfií á gráfický zprácováných výsledku/  ná nás!em webu
http://www.virtuálgp.cz/2018/09/24/silverstone-korunovál-stáronoveho-krále-
sámpionem-je-smidl/

O  Virtual  GP:  Virtuál  GP  je  zcelá  uniká tní  projekt  plátformý  pro  por!ádání
profesioná lních  soute!z! í  ve  virtuá lních  zá vodech.  Š  výuz! itím  nejmoderne! js! ích
technologií se snáz! í spojit to nejleps!í z obou sve!tu/  – toho reá lneho i virtuá lního – á
pomoci s hledáním nových tálentu/  á jejich pr!íprávou ná sve! t motorsportu.

Virtuál GP ná Fácebooku - https://www.fácebook.com/VirtuálGP 
Virtuál GP ná Twitteru - https://twitter.com/VirtuálGPcz
Virtuál GP ná Instágrámu - https://www.instágrám.com/virtuálgp/
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