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FGRmožnádo
Moto3!
dobie hlídají'koho do,,svéhokolotočď.pustí. PŤihláškupro rok
2012 podalo 67 t(/mn,pii brněnskéGrand Prixv srpnubylo ohlá.
šeno30 šéastnfch,kterépostupují
do užšíhovfběru - a tyrn FGR byl
mezi nimi! Je to velhy'rispěch, tĚe.
ba takov'/ Kiefer Racing, kteny'letos jedevMoto2 se StefanemBraďem o tihrl, takové štěstíneměl.
Teďse naděje všechzainteresovan1ich upínají k 3. listopadu tedy
k poslední letošníGP ve španělskéVďencii, kde proběhnou dalšíjednrínía bude zveiejněno finr{]ních20 t'iryn . Ta dvacítka již
pŤedběžně
lybraná je a FGR v seznamu najdeme, ale všebude de.
finitir.ní ažpo jednrírrích.
Pravidla pro Moto3 jsou totiž
velice pŤísná_ 32 stá|j,chjezd'cri a maximáIně dva na divokou
druhou by se totiž napŤesrok kartu. Některé t'fmy budou mít
mohlo stát činkování v GP dva piloty' jiné akorát jednoho.
na slavnostním večerubyl ozná- ,,My máme šancizískatmaximálmen pliín vstouPit do novétiídy ně jedno místo,o dvě ani nežádáMoto3, jež v roce 20|2 nahradí me,,. ÍeH pro ČMN ex]duzivně
končícíl25 GP. Aby se tak sta- Miroslav Felgr. ,,Naší drobnou
1o,je tŤebaještěhodně toho štěs- vlhodou by mohlo b,,t,žepojedetíčka,protožedostat se do Grand
me ylastnímotorku _ a IRTA pro
Prix, to není jednoduchá věc. většíatraktiyitu zá.yodti chce co
Kdp jsem tak poslouchal vypránejvíceznaček,,,
vění pana Felgra, piišlo mi, žedo
Motor, podle pravidel čtyidokosmu vyletítesnáz. ..
bf jednoválec o objemu 250 cm3'
ale bude koupenf od některéDo užšího
vfběru
ho prozatím blíže neurčeného
Na to, abyste se coby t',Írndosta.
vyrobce (s nou.imi motory pro
li do Moto GP, musíte projít hus- Moto3 sevposlední době roztrhl
pytel - Honda, KTM, Oral, Emir,
tÝm schvalovacím sítem. Promotér závodtl' španělskí společnost Sherco...), ten z Ústí nad orlicí
Dorna, a asociace tym IRTA si minimálně První sezonu zcela
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okoŤeněnoještě oslavou 60. narozenin majitele značkyMiroslava Felgra. Sezona to byla v celé
devíti]etékariéÍe FGR jednoznačněnejrispěšnější'
vždyt Kája
Hanika se stď mistrem republilcy
a TomášVawouš vicemistrem!
|estli všechno klapne, bude se
na rok 20ll vzpomínat jako na
vynikající ukončení jedné Íáze
v závodní historii značky' Tou
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pátekproběhlo v Ústí nad
orlicí domovině značky
FGR' každoroční shrnutí sezony, lteré bylo letos

AKTUALITY

určitě pocházet neblde.
"ChtěIi
bychom, moc bychom chtěli, ten
motor m me už dávno nakralen|, a pŤipraven!,,oyšemkyťtlinepostaveni,mpravidlť;m to
šťastně
prostě'není reálné,,,iíká smutně
Felgr. V reglementech totiž stojí, Že w|,robce motoru musí b./t
schopen zajistit motory pro 15
jezdcúna sezonu. A počítejte'že
za testy a 17 závod'i každf spotiebuje tak osm motor . TakŽe
dokud se praviďa nezmění, čes'
kého motoru se na startu těžko
dočkáme.

Co se personálního obsazení
t mu tfče' nez stane hlava na
h|avě.,,Jezdecbude mítk ruce dva
mechaniky, měli by to b t Češi.
odborník na elektronikuale bude
zŤejmě cizinec, máme jednoho
zkušenéhovyhlédnutého,a stejně tak o podvozek se bude starat
specialista z najatéfirmy, kter
obhospodaŤujevíce |im nar z.
Wetně mě nebo táty coby vedení
tj,mu bude po světějezdit tak šest
až osm lidí jenom za FG&,,po.
kračujeLuboš.
Už jen leten\ na zimoÍskézávody pro tolik liď budou stát majlant' máte již pŤedstavu,na kolik
Českfv maximálnímíÍe
Dočkatbychom se ale mohli čes- vís šezona vy1de?',Už dva měsíce
a snad i děkého jezdce v českémtrmu a na máme hotofi rozpočet
školcemusíbj,tjasčeskémstroji' To by bylo poprvé tem v mateŤské
po 46 letech! ,,Poslední,kdo z na- né,že to čkloje osmimístné,"Íká
šichjezdcťtabsolvoval kompletní Luboš. Pro začrítekkupŤíkladu
sezonu MS na čakémmotocyklu, bude potŤeba koupit kamion, se Nejdrile
byl FrantišekŠtastn!,na Jawě ve starou,byt nríkladnězrepasovanou veletrh.
(druhfJ
tŤídětŤistapadesátekv letech 1965 Karosou to prgstě uz neprijde.
skémM
a 1966' Úplně posledním našinjí rypol
cem, kteryíse pŤi GP svezl na ča- FGR125GP do dražby
kémotorce,byl v roce 1982pŤi GP
Všechno v,jše Íečenémá jed- Jednou
nu podmínku _ musí to toho oe J)u,
BedŤich
Fendrich
Českosloyenska
na stroji luventa 125, dojel osma- 3. Iistopadu klapnout, tak držme jen jede
pŤiprav
tlvedlpro ČMN historik palce. |á coby pŤíznivce mal.lch
dvacát!,,,,
dvoutaktújsem si neodpustil ješ- dem, Fr
IiŤíWohlmuth.
O jménech se prozatím ne- tě jednu otázku, a sice co se stane ně jmet
mluví, ale jednání se vedou. se současnÝmmistrovskym náŤa- KTM, tr
jezdec, to je pro nás jed- ďm, dvoudob mi stoPětadvacít. děpodo
,,Česlcj,
noznačněpriorita. ovšem m že kami FGR? ,,Máme tŤi motor|q pIexní
se st t, že nakonec pojede někdo celéa dvě se dají postavit z ná- moci v
uplně cizí," osvětluje pozadi zá- hradních dílti. Takžepočítdmedvě
vodri PR manažer značky Luboš do muzea, dvě si necháme a jedFelgr' Ona totiž IRTA si vybí- nu nejspíšenapŤesroklydražíme,.
Ílká na ávěr Miroslav Felgr. Porá nejen tfmy, ale i jezdce, a je
kus české
klidné možné,že nominované- kud chcete mít doma
(a
pěknf
navíc
historie
závoďní
do'
naopak
ho pilota neschválí a
začněte šetŤít.
poručínějakého',volnéhoa kva- kousek technilcy),
první deselitníhď. dle svéhovy'běru. Inu' to Já už mrím v prasátku
W
tikačku.
je svět GP.
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