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Reportáž z dvanáctého závodu sezony 2018
Finále na veletrhu FOR GAMES ovládl rekordman Šmídl

Praha, Česká republika: Zá	 vě�rěč�ný	  dváná	 čtý	  podnik sězo	 ný Měrčěděs-Běnz Virtuál
GP 2018 sě oděhrá	 l v sobotu 27. r�í	jná ná 7. vělětrhu viděohěr á intěráktivní	 zá	bávý
FOR  GAMES.  Mičhálá  S,mí	dlá,  lětos�ní	ho  s�ámpioná  á  pilotá  stá	 jě  Prědátor,  áni
těntokrá	 t nikdo něpr�ěkonál á č�ěský	  zá	 vodní	k ták doká	 zál zví	tě�zit vě vs�ěčh lětos�ní	čh
zá	voděčh.  V  sámě	m  zá	vě�ru  čělkově	  tr�ětí	  mí	sto  výbojovál  Mičhál  Bláz�ěk  zě  stá	 jě
Lěnovo Lěgion.

Poslědní	 zá	 vod sězo	 ný sě něsl vě spěčiá	 lní	m dučhu, jělikoz�  sě vs�ě oděhrá	válo pr�ěd
zráký divá	ku1  ná vělětrhu FOR GAMES v práz�ský	čh Lětn� áněčh. Ná	vs�tě�vní	či si mohli
od pá	 tku do nědě� lě výzkous�ět zá	 vodní	  simulá	 tor pr�í	mo ná stá	nku Měrčěděs-Běnz
Virtuál GP, něbo i pohýblivý	  simulá	 tor od pártněrá Thrustmástěr, á něčhýbě� lý áni
zá	vodý o spěčiá	 lní	 čěný. Po virtuá	 lní	 zá	 vodní	 tráti sě mohli projět vs� ičhni, od tě�čh
nějměns�í	čh po stárs� í	, od náprostý	čh nová	 č�ku1  áz�  po zkus�ěně	  sim ráčěrý.

Hlávní	 prográm vs�ák býl náplá	nová	n ná sobotní	 dopolědně, kdý sě kě slovu dostál
prá	vě�  zá	 vě�rěč�ný	  podnik hlávní	ho s�ámpioná	 tu. I v nětrádič�ní	  č�ás sě vs�ák sěs� lá r�ádá
divá	ku1  ábý slědoválá čělou show, z� ivě� , s moděrá	 torý á ná vělkoplos�ně	  obrázovčě. Ná
jězdčě těntokrá	 t č�ěkálo 26 kol ná lěgěndá	 rní	 tráti v jáponskě	  Suzučě.

Kválifikáčě sě zčělá jědnoznáč�ně�  něslá vě známění	 vozu1  Prědátor. Mičhál S,mí	dl zájěl
jiz�  podváná	 čtě	  nějrýčhlějs� í	 kválifikáč�ní	 kolo á v první	 r�ádě�  ho doplnil tý	mový	  kolěgá
Vojtě�čh  Polěsný	  s  modr�ě  zbárvěný	m vozěm Prědátor.  Vě  druhě	  r�ádě�  sě  umí	stili
Mártin  S, těfánko  (ROG)  á  Mičhál  Bláz�ěk  (Lěnovo  Lěgion),  ktěrý	  jěs�tě�  bojovál  o
čělkově	  umí	stě�ní	 v nějlěps�í	 trojiči, spolěč�ně�  s Andrějěm Chlěbčěm (Alzá Gáming) á
Pětrěm Dolěz�álěm (SECCO+), zá ktěrě	ho i těntokrá	 t záskákovál Dániěl Lis�č�á	 k. Prá	vě�
Chlěběč  á  Lis�č�á	 k  obsádili  pá	 tě	  á  s�ěstě	  mí	sto  pr�ěd  Pětrěm  Zoubkěm  (Avást),
Mártiněm  Kos�tiálikěm  (Xiáomi  GEEK),  Jároslávěm  Honzí	kěm  (Thrustmástěr)  á
Jáněm  Sý	korou  (LYNX-Ečlot).  Poslědní	  r�ádá  pák  zu1 stálá  pro  Tomá	s�ě  Pročhá	 zku
(Vodáfoně) á Robiná Luká	 s�  (SánDisk).

Hněd  první	  kolo  pr�iněslo  drámá.  Nějprvě  sě  propádl  o  ně�kolik  pozič  Mártin
S, těfánko, ábý jěn o čhví	li  pozdě� ji dos�lo kě kontáktu mězi Chlěbčěm á Lis�č�á	 kěm. Z
toho  nějví	čě  tě�z� il  prá	vě�  Mičhál  Bláz�ěk,  ktěrě	mu  sě  ták  otěvr�ělá  čěstá  zá  tr�ětí	m
mí	stěm  v  s�ámpioná	 tu.  A  pilot  Lěnovo  Lěgion  něvá	hál,  kdýz�  nětrválo  dlouho  á
posunul sě ná druhě	  mí	sto pr�ěd Polěsně	ho.

Do těmpá sě rýčhlě vrá	 til S, těfánko, kdýz�  pr�ědjěl Chlěbčě ná č�tvrtě	m mí	stě� . Ná stí	háčí	
jí	zdu sě výdál tákě	  Lis�č�á	 k, ktěrý	  sě bě�hěm pá	 r kol doká	zál probojovát do prostr�ědní	
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č�á	 sti stártovní	ho polě. Jěnz�ě smu1 lá sě pilotá SECCO+ drz�ělá i nádá	 lě, kdýz�  sě mu po
kontáktu s formulí	 LYNX Jáná Sý	korý výpojil volánt á Lis�č�á	 k sě opě� t propádl.

V zá	 vě�rěč�ně	  fá	 zi  zá	 vodu sě strhl vělký	  souboj o druhě	  mí	sto,  á to mězi Bláz�kěm,
S, těfánkěm á Polěsný	m. Zátí	mčo Bláz�ká vs�ák hlávně�  zájí	málá nutnost bodovát, jěho
soupěr�u1 m s� lo  jěn  á  jěn  o  dobrý	  vý	slěděk  ná  okruhu  v  Suzučě.  S, těfánko  si  vs�ák
nědoká	zál  obstárát  ná  Bláz�ká  rěčěpt,  zátí	mčo  č�tvrtý	  Polěsný	  nás�ěl  jěs�tě�  tročhu
z� ivotá  vě  svý	čh  pněumátiká	 čh  á  bě�hěm  čhví	li  doká	zál  pokor�it,  ják  S, těfánká,  ták
Bláz�ká á posunout sě zá svě	ho tý	mově	ho kolěgu ná druhě	  mí	sto. Bláz�ěk sě náví	č
pr�í	lis�  něbrá	nil, tr�ětí	  pr�í	č�ká mu bohátě�  stáč�ilá á soustr�ědil sě ták uz�  jěn ná obránu
proti S, těfánkovi, ktěrě	mu náví	č rýčhlě odčhá	zělý pněumátiký.

Dváná	 čtě	  ví	tě�zství	  zě dváná	 čti zá	 vodu1  á stopročěntní	  u	 spě�s�nost v kválifikáčí	čh i v
zá	voděčh, to jě státistiká Mičhálá S,mí	dlá zě stá	 jě Prědátor. Trojná	 sobně	ho s�ámpioná
Virtuál  GP  á  čělkově	ho  ví	tě�zě  Měrčěděs-Běnz  Virtuál  GP  2018.  Ná  po	 diu  to  vs�ě
oslávil  pr�ěd  zráký  divá	ku1 .  Doplnili  ho  tý	mový	  kolěgá  Vojtě�čh  Polěsný	  á  Mičhál
Bláz�ěk z tý	mu Lěnovo Lěgion, ktěrý	  si ták i zájistil čělkově	  tr�ětí	 mí	sto v s�ámpioná	 tu.
Ná  č�tvrtě	  pr�í	č�čě  dojěl  zá  stá	 j  Rěpublič  of  Gáměrs  Mártin  S, těfánko,  ktěrý	  v
s�ámpioná	 tu obásdil druhě	  mí	sto. Nějrýčhlějs� í	 kolo zá	 vodu zájěl Dániěl Lis�č�á	 k. Pilot
stá	 jě SECCO+ nákoněč obsádil sědmě	  mí	sto á spádl ták ná čělkovou č�tvrtou poziči.

Zá	znám – árčhiv (CZ) – https://www.ýoutubě.čom/wátčh?v=tTTsNhOR9MU
Zá	znám – árčhiv (EN) – https://www.ýoutubě.čom/wátčh?v=tCgNjL7C5Ok
FOR GAMES Rěportá	 z�  (CZ) – 
https://www.fáčěbook.čom/VirtuálGP/viděos/329200387892222/
FOR GAMES Rěportá	 z�  (EN) – https://www.ýoutubě.čom/wátčh?v=3oá2nDQDPSg

Cělkově	  vý	slědký – 
http://www.virtuálgp.čz/sězoný/měrčěděs-běnz-vgp-2018/výslědký-2018/
O  Měrčěděs-Běnz  Virtuál  GP  2018  –  http://www.virtuálgp.čz/sězoný/měrčěděs-
běnz-vgp-2018/

Rozhovor s Mičhálěm S,mí	dlěm - Prědátor (CZ) - 
https://www.fáčěbook.čom/VirtuálGP/viděos/2851811394844487/
Rozhovor s Mártiněm S, těfánkěm – Rěpublič of Gáměrs (CZ) - 
https://www.fáčěbook.čom/VirtuálGP/viděos/324209824797906/
Rozhovor s Mičhálěm Bláz�kěm – Lěnovo Lěgion (CZ) - 
https://www.fáčěbook.čom/VirtuálGP/viděos/355857558314721/
Rozhovor s TOP 4 (EN) - 
https://www.fáčěbook.čom/VirtuálGP/viděos/418496145352884/

Rěportá	z�  vč�ětně�  fotográfií	 á gráfičký zpráčováný	čh vý	slědku1  ná nás�ěm wěbu
http://www.virtuálgp.čz/2018/11/21/finálě-ná-vělětrhu-for-gáměs-ovládl-
rěkordmán-smidl/

http://www.virtualgp.cz/2018/11/21/finale-na-veletrhu-for-games-ovladl-rekordman-smidl/
http://www.virtualgp.cz/2018/11/21/finale-na-veletrhu-for-games-ovladl-rekordman-smidl/
https://www.facebook.com/VirtualGP/videos/2851811394844487/
https://www.facebook.com/VirtualGP/videos/418496145352884/
https://www.facebook.com/VirtualGP/videos/324209824797906/
https://www.youtube.com/watch?v=tTTsNhOR9MU
https://www.facebook.com/VirtualGP/videos/355857558314721/
https://www.youtube.com/watch?v=3oa2nDQDPSg
https://www.facebook.com/VirtualGP/videos/329200387892222/
https://www.youtube.com/watch?v=tCgNjL7C5Ok
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:  Virtuál  GP  jě  zčělá  uniká	 tní	  projěkt  plátformý  pro  por�á	dá	ní	
profěsioná	 lní	čh  soutě�z� í	  vě  virtuá	 lní	čh  zá	 voděčh.  S  výuz� ití	m  nějmoděrně� js� í	čh
těčhnologií	 sě snáz� í	 spojit to nějlěps�í	 z obou svě�tu1  – toho rěá	 lně	ho i virtuá	 lní	ho – á
pomoči s hlědá	ní	m nový	čh tálěntu1  á jějičh pr�í	právou ná svě� t motorsportu.

Virtuál GP ná Fáčěbooku - https://www.fáčěbook.čom/VirtuálGP 
Virtuál GP ná Twittěru - https://twittěr.čom/VirtuálGPčz
Virtuál GP ná Instágrámu - https://www.instágrám.čom/virtuálgp/

Kontákt
Emáil: info@virtuálgp.čz
www.virtuálgp.čz
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https://www.facebook.com/VirtualGP
https://www.instagram.com/virtualgp/
https://twitter.com/VirtualGPcz

