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Reportáž z prvního závodu sezony 2018
Sezonu Mercedes-Benz Virtual GP 2018 odstartoval nejlépe Michal Šmídl

Praha,  Česká  republika: V sobotu  24.  bř�ezna  se  konal  přvní�  za� vod  letos�ní�ho
řoč�ní�ku s�ampiona� tu Meřčedes-Benz Viřtual GP 2018.  Vs�ečh dvana� čt  u� č�astní�ku%  se
ses� lo v přaz�ske�m RE-PLAY studiu, aby se viřtua� lne�  vydali s vozy Meřčedes-AMG GT3
na okřuh v italske�  Imole.

Jezdeč sta� je Předatoř ujel na okřuhu v italske�  Imole vs�em soupeř�u% m a novy�  řoč�ní�k
přofesiona� lní�  ligy  viřtua� lní�čh  za� vodu%  zaha� jil  ví�te�zství�m.  V  u� vodní�m  podniku,  do
kteře�ho dvana� čtič�lenne�  pole vyřazilo se stejny�m vozem Meřčedes-AMG GT3, skonč�il
jako dřuhy�  Š4mí�dlu% v ty�movy�  kolega Vojte�čh Polesny� . Tř�etí� mí�sto si po střhují�čí� bitve�
zajistil Mičhal Blaz�ek v bařva� čh Lenovo Legion.

Š4mí�dl  jakoz�to  s�ampio� n  Viřtual  GP  z  let  2015  a  2016  uka�zal  svou  řyčhlost  jiz�  v
kvalifikači,  v ní�z�  od samotne�ho zač�a� tku vedl, pole position nakoneč peč�etil  č�asem
1:41.787. Za jeho za�da se v poslední� minute�  posunul na dřuhe�  mí�sto Mičhal Blaz�ek,
kteřy�  pořazil do te�  doby dřuhe�ho Petřa Dolez�ala, toho nakoneč př�ekonal i Vojte�čh
Polesny� ,  takz�e nejleps�í�mu nova� č�kovi za volantem ty�mu ŠECCO+ zbyl koneč dřuhe�
ř�ady. Ú@ ř�adují�čí� mistř Mařtin Š4 tefanko z Republič of Gameřs dokonč�il v bojí�čh přoti
čhřonometřu az�  jako osmy�  a potvřdil tak sva�  slova, z�e mu spořtovní� vu% z kategořie
GT3 nevyhovuje.

Po zhasnutí� č�eřveny�čh sve�tel si přvní� poziči pohlí�dal Mičhal Š4mí�dl a ujal se vedení�.
Mičhal  Blaz�ek naopak zaznamenal  slabs�í�  řozjezd,  podlehl  nejpřve Polesne�mu a v
na� jezdu  do  přvní�  zata� č�ky  i  Dolez�alovi.  Blaz�ek  vs�ak  zabojoval  a  jes�te�  v  přu% be�hu
přvní�ho  kola  př�edjel  zpa� tky  alespon�  Dolez�ala,  ten  se  naví�č  v  te�sne�  konkuřenči
přopadl az�  na s�estou poziči. 

Velkou smu% lu me� l Robin Luka� s�  z ty�mu ŠanDisk Extřeme Přo Račing Team, kdyz�  ve
tř�etí�m kole dostal po souboji se Š4 tefankem smyk a skonč�il  v bařie�ř�e.  Luka� s�  mohl
pokřač�ovat da� l, ale na poslední� př�í�č�če, na kteře�  za� vod take�  dokonč�il.

Dřuhy�  nova� č�ek letos�ní�  sezony Toma� s�  Přočha�zka z ty�mu Vodafone uka�zal diva�ku% m
pohledny�  duel se slovensky�m jezdčem Andřejem Chlebčem ze sta� je Alza Gaming, ale
na zkus�ene� js� í�ho soupeř�e nakoneč nevyzřa� l a dojel si přo jedena� čtou př�í�č�ku.

Mařtin Kos�tialik  v  sedadle  Xiaomi  GEEK Račing  Team dlouho uřputne�  vzdořoval
Š4 tefankovi s Petřem Zoubkem v Avastu, na� sledne�  si vs�ak doka�zal vytvoř�it pohodlny�
na� skok a odma�va�n byl jako sedmy� . Škupinku totiz�  dojel vy�s�e zmin� ovany�  Chlebeč a se
Zoubkem a  Š4 tefankem řozjel  bitvu  o  kaz�dy�  čentimetř  třati.  O  za�polení�  dveř�e  na



  Mercedes-Benz Virtual GP

dveř�e nebyla nouze. Chlebeč se přokousal př�ed oba řivaly a čí�lovou pa� sku přoťal na
osme�  poziči př�ed Š4 tefankem a Zoubkem.

Do tempa se ve dřuhe�  polovine�  za� vodu dostal Jan Šy�kořa ze sta� je LYNX, jenz�  zač�al
dořa�z�et na pa� te�ho Jařoslava Honzí�ka z ty�mu Thřustmasteř. Zkus�eny�  viřtua� lní� pilot
zna�my�  pod  př�ezdí�vkou  Jařdieř  ničme�ne�  nezava�hal  a  Jakkiho  př�ed  sebe  nepustil,
čí�lem vs�ak oba přojeli te�sne�  za sebou.

Absolutne�  nejvyřovnane� js� í� souboj ale př�edvedli jezdči o tř�etí� mí�sto, kde nakoneč o
leps�í� břonzove�  př�í�č�če přo Mičhala Blaz�ka řozhodla uřputna�  defenzivní�, avs�ak č�ista� ,
jí�zda. Petř Dolez�al vytvoř�il  na jednoho z třadič�ní�čh u� č�astní�ku%  Viřtual GP enořmní�
tlak, ale nenas�el přostoř, kudy by se dostal dopř�edu. Blaz�ek si s vozem Meřčedes-
AMG  GT3  opřoti  lon� sky�m  monopostu% m  na� řamne�  sedl  a  od  debutu  v  u� vodní�m
řoč�ní�ku  2015  zaznamenal  nejleps�í�  vy�sledek  v  podobe�  přvní�čh  stupn� u%  ví�te�zu% .
Dolez�alovi  naopak  př�i  přvní�m  stařtu  ve  Viřtual  GP  přemie�řova�  bedna  jen  te�sne�
unikla.

Vojte�čh Polesny�  přojel pod s�ačhovničovou vlajkou jako dřuhy�  se ztřa� tou pe�ti sekund
za ví�te�zny�m ty�movy�m kolegou Mičhalem Š4mí�dlem. Viřtua� lní�ho pilota s př�ezdí�vkou
Magič Mičhael moz�na�  jes�te�  mřzí�  lon� ska�  přohřana�  bitva o titul,  ale letos�ní�  sezonu
zaha� jil v nejleps�í�m moz�ne�m stylu a čelkove�  oslavil jiz�  24. ví�te�zství�.

Vy�sledky u� vodní�ho za� vodu z Imoly se shodují� s přu% be�z�ny�m poř�adí�m. Dřuhy�  podnik
Meřčedes-Benz  Viřtual  GP  2018  zavede  stařtovní�  pole  do  u� zky�čh  ulič�ek  me�sta
Mačau, a to v sobotu 14. dubna ope�t od 13:00. Př�í�my�  př�enos vč�etne�  př�edza�vodní�ho
studia je moz�ne�  sledovat z� ive� , a to přostř�edničtví�m YouTube, Fačebooku č�i Twitčh.
Ví�če infořmačí� je pak k dispoziči na ofičia� lní�m webu.

Za�znam – ařčhiv (CZ) – https://www.youtube.čom/watčh?v=I4CFnjiybHč
Za�znam – ařčhiv (EN) – https://www.youtube.čom/watčh?v=dspR-I10Atw

Přu% be�z�ne�  vy�sledky –
http://www.viřtualgp.čz/sezony/meřčedes-benz-vgp-2018/vysledky-2018/
O  Meřčedes-Benz  Viřtual  GP  2018  –  http://www.viřtualgp.čz/sezony/meřčedes-
benz-vgp-2018/

Repořta�z�  vč�etne�  fotogřafií� a gřafičky zpřačovany�čh vy�sledku%  na nas�em webu
http://www.viřtualgp.čz/2018/03/28/sezonu-meřčedes-benz-viřtual-gp-2018-
odstařtoval-nejlepe-mičhal-smidl/

https://www.youtube.com/watch?v=I4CFnjiybHc
http://www.virtualgp.cz/2018/03/28/sezonu-mercedes-benz-virtual-gp-2018-odstartoval-nejlepe-michal-smidl/
http://www.virtualgp.cz/2018/03/28/sezonu-mercedes-benz-virtual-gp-2018-odstartoval-nejlepe-michal-smidl/
https://www.youtube.com/watch?v=dspR-I10Atw
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/
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O  Virtual  GP:  Viřtual  GP  je  zčela  unika� tní�  přojekt  platfořmy  přo  poř�a�da�ní�
přofesiona� lní�čh  soute�z� í�  ve  viřtua� lní�čh  za� vodečh.  Š  vyuz� ití�m  nejmodeřne� js� í�čh
tečhnologií� se snaz� í� spojit to nejleps�í� z obou sve�tu%  – toho řea� lne�ho i viřtua� lní�ho – a
pomoči s hleda�ní�m novy�čh talentu%  a jejičh př�í�přavou na sve� t motořspořtu.

Viřtual GP na Fačebooku - https://www.fačebook.čom/ViřtualGP 
Viřtual GP na Twitteřu - https://twitteř.čom/ViřtualGPčz
Viřtual GP na Instagřamu - https://www.instagřam.čom/viřtualgp/

Kontakt
Email: info@viřtualgp.čz
www.viřtualgp.čz
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