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Reportáž ze čtvrtého závodu sezony 2018
Napínavou bitvu o vítězství v Brands Hatch vyhrál Šmídl

Praha, Česká republika: Jezdec stá� je Predátor Michál Š�mí�dl zví�te�zil i ve c�tvrte�m
zá�vode�  Mercedes-Benz Virtuál GP 2018 á u� spe�s�ne�  ták závrs� il  první�  fá� zi  sezony s
vozy  Mercedes-AMG  GT3.  Te�sne�  zá  ní�m  proťál  cí�lovou  pá� sku  Mártin  Š� tefánko  v
bárvá� ch Republic of Gámers. Štupne�  ví�te�zu/  doplnil Š�mí�dlu/ v kolegá Vojte�ch Polesny� .

Kválifikáce  se  ná  britske�m okruhu  Bránds  Hátch neslá  v  podobne�m duchu,  jáko
tomu bylo pr�ed tr�emi ty�dny v ámericke�  Lágune�  Šece. V zá� ve�rec�ne�  fá� zi  boju/  proti
chronometru drz�el  nejrychlejs� í�  c�ás  Š� tefánko.  Š�mí�dl  ná  sve�ho souper�e  ztrá� cel  pe�t
tisí�cin sekundy, ále v poslední�m me�r�ene�m kole se doká� zál zleps�it á posunul se ná
c�elo s ná� skokem 0.070s. Jezdec Republic of Gámers uz�  nezvlá�dl kontrovát á proto
'Mágic Micháel' vybojovál c�tvrtou pole position v r�áde� . Do druhe�  r�ády se postávili
Polesny�  s Andrejem Chlebcem (Alzá Gáming).

Ná stártovní�m ros�tu náhrádil Petrá Dolez�álá v ty�mu ŠECCO+ ne�kdejs� í�  pilot Virtuál
GP, Ján Frájbis� . Petr se u� c�ástnil c�eske�ho kártcrossove�ho Máscom Cupu v Pr�erove� , v
ne�mz�  stejne�  jáko zde, drz� í� tr�etí� pozici pru/ be�z�ne�ho por�ádí�. Frájbis�  se kválifikovál jáko
jedená� cty� .

V Bránds Hátch závlá�dlo typicke�  britske�  sychráve�  poc�ásí� s 18 °C á mlhou kolem tráti.
Zrá�dnost první� ná� roc�ne�  zátá� c�ky okusil hned po stártu Mártin Kos�tiálik zá volántem
vozu Xiáomi GEEK, ktery�  se ze sedme�  pr�í�c�ky roztoc�il á pokrác�ovál dá� l jáko poslední�
s velkou ztrá� tou. Vzhledem k tomu, z�e uz�  Mártin v pru/ be�hu zá�vodu toho nedoká� zál
se svou ztrá� tou moc ude� lát, rozhodl se k tákticke�mu kroku, á to pr�ezout v sáme�m
zá�ve�ru ná c�erstvou sádu pneumátik. Kos�tiálik ná novy�ch gumá�ch zájel nejrychlejs� í�
kolo zá� vodu, á to mu vyneslo álespon�  jeden bod u� te�chy.

Chyby se nevyvárovál áni Tomá� s�  Prochá� zká z ty�mu Vodáfone. Zá�vod me� l rozjety�  ná
osme�  pr�í�c�ce, nákonec se vs�ák musel spokojit s jedená� ctou pozicí�.

Ján Frájbis�  nepr�ijel  do Bránds Hátch lá�mát  rekordy,  zvolil  vs�ák  chytry�  pr�í�stup v
podobe�  konzistentní� á chytre�  jí�zdy, jez�  mu nákonec pr�ineslá ovoce. Jezdec ŠECCO+
c�ekál ná zává�há�ní� souper�u/  á ty pr�is� ly. Bezchybny�m vy�konem si Frájbis�  be�hem sve�ho
suplová�ní� zá Dolez�álá pr�ipsál osme�  mí�sto pr�ed Petrem Zoubkem z Avástu á Robinem
Luká� s�em ve sluz�bá� ch ty�mu ŠánDisc. Luká� s�  se náví�c mohl rádovát z první�ch bodu/
sezony.
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V  pru/ be�hu  zá�vodu  se  v  poli  vytvor�ilo  ne�kolik  vyrovnány�ch  skupinek  jezdcu/  á
jáke�koliv  drobne�  zás�kobrtnutí�  mohlo  por�ádí�  zme�nit.  Andrej  Chlebec  neudrz�el
c�tvrtou pozici  z  kválifikáce  á  nejprve podlehl  znovu vy�borne�  jedoucí�mu Michálu
Bláz�kovi (Lenovo Legion) á posle�ze i Jároslávu Honzí�kovi (Thrustmáster). Šedme�ho
Jáná Šy�koru ze stá� je LYNX uz�  vs�ák pr�ed sebe nepustil.

Asi  nejpoklidne� js� í�  zá� vod  ábsolvovál  Vojte�ch  Polesny�  z  ty�mu  Predátor,  ják
odstártovál, ták táke�  dojel, tedy bronzovy� . A kolem sebe neme�l áni z�á� dne�  souper�e, s
nimiz�  by  mohl  svá�de� t  souboje.  Pome�rne�  „nudny�“  zá� vod  jej  vs�ák  nemusel  trá�pit,
protoz�e se po dvou podnicí�ch znovu vrá� til ná stupne�  ví�te�zu/  á do hry o celkove�  druhe�
mí�sto v s�ámpioná� tu, to vs�ák stá� le drz� í� Michál Bláz�ek.

O ví�te�zství� v zá� vode�  svá�de� li od stártu áz�  do cí�le souboj Š� tefánko se Š�mí�dlem. Michál
znovu  te�z� il  z  perfektní�ho  stártu,  od  zác�á� tku  se  ujál  vedení�,  á  proto  Mártinovi
nezby�válo nic jine�ho nez�  c�ekát ná zává�há�ní�  jezdce Predátoru. Rozdí�l  se prákticky
neustá� le pohybovál v ne�koliká desetiná� ch. Potvrdilá se ále slová o tom, z�e ná Bránds
Hátch  se  s�pátne�  pr�edjí�z�dí�,  á  protoz�e  Š�mí�dl  nechybovál,  Š� tefánko  cestu  kupr�edu
nenás�el.  Vu/ bec poprve�  v letos�ní�  sezone�  jsme sledováli  tákto vyrovnány�  souboj o
prvenství� áz�  do sámotne�ho cí�le zá� vodu.

Michál  Š�mí�dl  zákonc�il  první�  fá� zi  sezony  bez  zává�há�ní�  á  se  zá� vodní�m  vozem
Mercedes-AMG GT3 zví�te�zil ve vs�ech c�tyr�ech zá�vodech – v Imole, v Mácáu, v Lágune�
Šece i  v Bránds Hátch.  Druhy�  nejvyrovnáne� js� í�  vy�kon pr�edvedl Michál Bláz�ek,  ten
skonc�il tr�ikrá� t tr�etí� á jednou c�tvrty� .

Nádchá�zejí�cí�  podnik hostí�  legendá� rní�  á zá� roven�  nejdels� í�  tráť v kálendá� r� i,  belgicke�
Špá-Fráncorchámps. 9. c�ervná vyrází� vs� ichni u� c�ástní�ci do boju/  poprve�  s historicky�mi
prototypy Mercedes-Benz C9 1989 v edici Le Máns á podle první�ch dojmu/  pilotu/  se
má�me oprávdu ná co te�s� it.

Zá�znám – árchiv (CZ) – https://www.youtube.com/wátch?v=dUzZAWZdKVM
Zá�znám – árchiv (EN) – https://www.youtube.com/wátch?v=pn8GjiOHC_Q

Pru/ be�z�ne�  vy�sledky – 
http://www.virtuálgp.cz/sezony/mercedes-benz-vgp-2018/vysledky-2018/
O  Mercedes-Benz  Virtuál  GP  2018  –  http://www.virtuálgp.cz/sezony/mercedes-
benz-vgp-2018/

Reportá�z�  vc�etne�  fotográfií� á gráficky zprácovány�ch vy�sledku/  ná nás�em webu
http://www.virtuálgp.cz/2018/05/20/nápinávou-bitvu-o-vitezstvi-v-bránds-hátch-
vyhrál-smidl/

https://www.youtube.com/watch?v=pn8GjiOHC_Q
http://www.virtualgp.cz/2018/05/20/napinavou-bitvu-o-vitezstvi-v-brands-hatch-vyhral-smidl/
http://www.virtualgp.cz/2018/05/20/napinavou-bitvu-o-vitezstvi-v-brands-hatch-vyhral-smidl/
https://www.youtube.com/watch?v=dUzZAWZdKVM
http://www.virtualgp.cz/sezony/mercedes-benz-vgp-2018/vysledky-2018/
http://www.virtualgp.cz/sezony/mercedes-benz-vgp-2018/
http://www.virtualgp.cz/sezony/mercedes-benz-vgp-2018/
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O  Virtual  GP:  Virtuál  GP  je  zcelá  uniká� tní�  projekt  plátformy  pro  por�á�dá�ní�
profesioná� lní�ch  soute�z� í�  ve  virtuá� lní�ch  zá� vodech.  Š  vyuz� ití�m  nejmoderne� js� í�ch
technologií� se snáz� í� spojit to nejleps�í� z obou sve�tu/  – toho reá� lne�ho i virtuá� lní�ho – á
pomoci s hledá�ní�m novy�ch tálentu/  á jejich pr�í�právou 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/

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