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Třinec 13. - 15. září 2019

Mistrovství České republiky v kartingu

Posledním závodem MČR v kartingu sezony 2019 byl závod na třineckém Steelringu. V
pátečních trénincích Matěj vylepšoval své nejlepší časy na této trati a již ve 3. tréninku se dostal
na čas 1:13,0.

V sobotu stále zrychloval a v oficiálním volném tréninku zajel Matěj svůj osobní rekord časem
1:12,5, což byl 4. nejrychlejší čas jízdy. Od 2. místa dělily Matěje pouze 2 desetiny sekundy. V
odpolední kvalifikaci se časy trochu zhoršily, ale čas 1:13,0 stále stačil na skvělé 5. místo, což
Matějovi umožnilo startovat do 1. závodní jízdy z 3. řady. V odpoledním závodě projel cílem
jako 5., i když po startu 2 pozice ztratil, dokázal si je získat zpátky.
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V nedělní, 2. závodní jízdě víkendu, se Matěj hned po startu opět propadl o 2 místa, ale
nakonec se mu podařilo vrátit na 5. pozici a ujet svým soupeřům. V závěru závodu si dokázal
připsat 3. nejrychlejší čas finálové jízdy.

Superfinále se tentokrát jelo na 6 kol a bylo skvělým zakončením sezony MČR v kategorii
„Školní 50“. Matěj si po startu udržel 5. místo, čímž neztratil kontakt s vedoucí skupinkou, a
mohl tak zabojovat o lepší pozice. V 2. kole se mu podařilo dostat na 3. místo. Ve 3. kole
předjel i průběžně 2. nejlepšího závodníka na trati s číslem 111 a posunul se tak na
neuvěřitelné 2. místo. Ve 3. kole jej sice jedna motokára předjela (Honza Prášil s číslem 16), ale
do konce závodu už si Matěj s přehledem udržel svou pozici a cílem projel na fantastickém 3.
místě! Jako bonus vyjel v superfinále 2. nejrychlejší kolo, hned za Honzou Prášilem, a to časem
1:13.011.

Bruck 27. - 29. září 2019

Moravský pohár a Mistrovství Slovenské republiky v kartingu

Úplně poslední závod letošní sezony, kterého jsme se účastnili, se jel v Rakouském Brucku.
Pro nás to byl první závod na této trati, což znamenalo malou nevýhodu, ale Matěj opět
nezklamal a hned v pátečních trénincích se dostal s časem pod 1 minutu, přesněji 0:59,03.

Bohužel sobotní den nám nepřálo počasí a celý den pršelo. Dopoledne Matěj jezdil i tak moc
hezky. V oficiálním tréninku zajel 9. nejrychlejší čas. Ovšem odpolední 7 minutová kvalifikace
už tak jistá nebyla a Matějovi se nepodařilo zajet jediné čisté kolo, což pro něj představovalo až
18. pozici na startu. I když se v 1. závodní jízdě dokázal dostat na 12. místo, stále to pro nás
znamenalo, že už nebude možnost zabojovat o lepší umístění v nedělním finále, které se jede
pouze na 5 kol.

V neděli se počasí umoudřilo, ale již nebylo moc možností jak vylepšit pozici v cíli. Na rychlé
trati, ve vyrovnané konkurenci 22 závodníků, se Matějovi podařilo dostat během závodu nejlépe
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na 11. pozici. V superfinále startoval opět z 12. místa, kterým jsme závodní víkend také ukončili.

Z celé sezony si odnášíme poznatek, že nejdůležitější jízdou celého závodního víkendu je
právě měřený trénink, který rozhodne o tom, zda bude možnost bojovat o dobré umístění. V 5
kolovém závodu není moc možností, jak vylepšit svou pozici a pokud startujete ze zadních
příček, musíte složitě bojovat o každou pozici. Čelní skupinka pravidelně uskočí a již není
prostor cokoliv dohánět. Matěj se tak během celé první sezony naučil spoustu nových
dovedností, získal mnoho znalostí a zkušeností a už se těší na sezonu 2020, která nám přinese
opět spoustu nového! Především pak přestup do vyšší kategorie „Baby 60“. Novou motokáru si
Matěj již vyzkoušel při testovacích jízdách v průběhu měsíce října na tratích v Trebaticích a
rakouském Brucku.
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18. pozici na startu. I když se v 1. závodní jízdě dokázal dostat na 12. místo, stále to pro nás
znamenalo, že už nebude možnost zabojovat o lepší umístění v nedělním finále, které se jede
pouze na 5 kol.

V neděli se počasí umoudřilo, ale již nebylo moc možností jak vylepšit pozici v cíli. Na rychlé
trati, ve vyrovnané konkurenci 22 závodníků, se Matějovi podařilo dostat během závodu nejlépe
na 11. pozici. V superfinále startoval opět z 12. místa, kterým jsme závodní víkend také ukončili.

Z celé sezony si odnášíme poznatek, že nejdůležitější jízdou celého závodního víkendu je
právě měřený trénink, který rozhodne o tom, zda bude možnost bojovat o dobré umístění. V 5
kolovém závodu není moc možností, jak vylepšit svou pozici a pokud startujete ze zadních
příček, musíte složitě bojovat o každou pozici. Čelní skupinka pravidelně uskočí a již není
prostor cokoliv dohánět. Matěj se tak během celé první sezony naučil spoustu nových
dovedností, získal mnoho znalostí a zkušeností a už se těší na sezonu 2020, která nám přinese
opět spoustu nového! Především pak přestup do vyšší kategorie „Baby 60“. Novou motokáru si
Matěj již vyzkoušel při testovacích jízdách v průběhu měsíce října na tratích v Trebaticích a
rakouském Brucku.
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