
Italská motokárová zima
Vstup do motokárové sezony poznamenal ještě 
covid, a tak se start domácího šampionátu opoz-
dil. Začátek byl ale z pohledu mladého pilota 
hodně slibný.  Po dvou závodech Petr vede. Na 
výsledcích je znát, že na sezonu se připravoval 
opravdu důkladně a nejen doma. V březnu za-
mířil do Itálie, aby poznal a poměřil síly s jezdci 
v evropském motokárovém ráji. Italský karting 
je jeden z nejkvalitnějších na starém kontinen-
tu, takže každá zkušenost a každý závod jsou 
z pohledu mladých jezdců velkým přínosem a 
znamenají rychlý výkonnostní posun vpřed. A 
potvrdilo se to i v případě Petra.    
Na jihu Evropy absolvoval tři podniky a ani v jed-
nom se v kvalitní konkurenci neztratil. Ve výsled-
kové listině se pohyboval v první desítce. Velice 
dobrý dojem ale zanechali na italské scéně i dal-
ší členové pražského týmu Max Karhan a David 
Gorčica. Přes určité přehlížení na začátku s nimi 
domácí jezdci museli rychle začít počítat.

Úspěšná chebská premiéra
Zásluhou kvalitní zimní přípravy v Itálii tak mla-
díci Duck Racingu doslova vlétli do českého 
šampionátu jako uragán a v prvních dvou závo-
dech diktovali tempo. Jediný, kdo jim stačil, byl 
Tomáš Rosypal, na zbytku startovního pole bylo 
vidět, že se teprve pomalu probouzí ze zimního 
spánku. 
Úspěchem skončily už první závody v Chebu, 
kde Petr Kačírek junior ukázal rychlost a skončil 

Petr Kačírek junior vede
třídu Easykart 100

Duck Racing nestartuje pouze na velkých okruhových a rallyových 
závodech, ale podporuje i mladé naděje, kteří jednou, a všichni 
v to doufají, nastoupí po současných týmových oporách. Patří k nim 
i Petr Kačírek junior, který už sedmým rokem jezdí závody motokár. 
Letos bojuje ve třídě Easykart 100 a po dvou odjetých závodech 
domácího šampionátu je první. 
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celkově druhý. Ještě víc se na stejné trati dařilo 
při druhém podniku o měsíc později.  
Trojice Petr, Max a David opanovala čelo star-
tovního pole. Od začátku závodního víkendu se 
pohybovala mezi nejrychlejšími. Po vyhrané 
kvalifikaci startoval Petr z pole position. Nako-
nec z toho bylo vítězství.  Druhé místo získal 
Max Karhan a čtvrté David Gorčica, který ovšem 
po velmi přísné penalizaci za uvolněný nárazník 
klesnul o několik míst níže ve výsledkové listině. 
Superfinálová jízda byla velmi napínavá a hodně 
se v ní bojovalo. Petr Kačírek jr. sice zvítězil sty-
lem start – cíl, ale za ním už si to Karhan s Go-
rčicou urputně rozdávali s rychlým Rosypalem. 
Petr Kačírek jr. si tak připsal první absolutní ví-
tězství v domácím šampionátu a současně se 
ujal vedení v celkové klasifikaci třídy Easykart 
100. 
 Na stupních vítězů bylo hodně slávy a radosti, 
když na prvních dvou místech stáli jezdci Duck 
Racing týmu. Skvělé servisní zázemí jim vytváří 
Ivan Čermák. Pod jeho vedením připravují káry 
mechanici Fanda Marhoul pro Petra a Lukáš 
Kvasnička pro Maxe 
V polovině června se mladí závodnici vydají opět 
do Itálie a koncem měsíce se vrátí na třetí závod 
domácího mistrovství do Vysokého Mýta.

Text: ina
Foto: Duck Racing tým
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