
Na přelomu června a července se ale Petr pře-
svědčil o tom, jak rychle může v motoristickém 
sportu úspěchy vystřídat smůla. Při třetím pod-
niku Easykart 100 ve Vysokém Mýtě měl tolik 
technických problémů, že v superfinále skončil 
poslední. Přesto si vedení v šampionátu udržel.
„Motokáru sice na každý závod pečlivě připra-
vujeme, ale ve Vysokém Mýtě Petra postihlo 
tolik věcí, až to nebylo normální. Nejprve mu ve 
volném tréninku upadlo přední kolo, pak v kvali-
fikaci zadní. Ve finálové jízdě motor ztratil výkon 
a v superfinále odešel karburátor a Petr projel 
cílem poslední,“ komentoval synovo vystoupení 
otec Petr Kačírek. 
Nejlepší jezdec prvních dvou závodů si tak při-
psal pouhých 18 bodů. Nedařilo se ale ani jeho 
největším soupeřům. Druhý v celkovém pořadí 
Tomáš Rosypal si připsal 24 b a stříbrný z po-
sledního závodu v Chebu Max Karhan jen dvacet.  
Rosypal tak ztrácí na Petra Kačírka devět bodů, 
a tak srpnový souboj v Třinci slibuje pořádné 
drama.  

Petr Kačírek jr. udržel 
první místo

Duck Racing tým se letos může pochlubit úspěšnými výsledky i 
v motokárách. V polovině sezony vede Petr Kačírek junior domácí 
šampionát Easykart 100, v Itálii ve stejné Trofeji je sedmý.

Motokáry
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„Druhá polovina domácího šampionátu bude na-
pínavá, ale já věřím, že si Petr smůlu už vybral a 
odvede stejný výkon, jakým se představil na za-
čátku sezony. Tehdy mu pomohla kvalitní zimní 
příprava na italských tratích a podobné to bude 
před Třincem.  Začátkem července startoval 
na italské Trofeji Easykart 100 v Ale. V kvalitní 
konkurenci domácích jezdců jel velmi dobře. V 
kvalifikaci skončil šestý a pak ve večerním finále, 
které se jelo za umělého osvětlení, dojel sedmý. 
Na sedmém místě je i celkově. Po neúspěchu ve 
Vysokém Mýtě si tak Petr spravil chuť. A určitě 
mu pomůže i druhý červencový závod, který se 
koná v Sieně,“ doplnil Petr Kačírek.

Text: Karel Malina
Foto:  archiv Duck Racing
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