
Do konce seriálu zbývají ještě dva podniky, kon-
cem srpna se pojede v Písku a závěr se odehraje 
v září v Chebu.

Dvě třinecká vítězství
Před mistrovským závodem v Třinci si většina 
jezdců přijela vyzkoušet zdejší trať týden před-
tím, kdy se zde jel Moravský pohár. Nechyběl 
mezi nimi ani Petr Kačírek, který znovu potvr-
dil, že v této sezoně myslí na titul ve „stovkách“ 
oprávněně. Pohárovým vítězstvím navíc nechal 
zapomenout na neúspěch při červnovém šampi-
onátu ve Vysokém Mýtě, kde ho potrápila tech-
nika. 
V Třinci zahájil úspěšnou sérii už v měřeném 
tréninku, kdy zajel nejlepší čas. O patnáct tisícin 
sekundy za ním skončil Jiří Skopalík a třetí příč-
ka patřila Karolíně Vančíkové. První finálová jíz-
da pak potvrdila výbornou formu Petra Kačírka. 
Dojel první a nechal za sebou druhou Karolínu 
Vančíkovou o víc než tři sekundy zpět. Ve druhé 
finálové jízdě se Petr musel sklonit před Matyá-
šem Puršlem, ale byl to velice vyrovnaný souboj. 
Kačírek byl o pouhých pět desetinek sekundy po-
malejší. 
Superfinále bylo soubojem s Davidem Gorčicou 
a Jaroslavem Nietschem. Petr si ale postupně vy-
tvořil menší náskok, a tak cílem projel s více než 
tří sekundovým odstupem před pronásledovate-
li. Gorčica, se kterým sdílejí s Petrem společný 
servisní stan, skončil druhý. Max Karhan, třetí 

Titul na rozloučenou je blízko
V domácím šampionátu motokár třídy Easykart 100 míří Petr Ka-
čírek jr. za svým prvním titulem. Patnáctiletý jezdec týmu Duck 
Racing při čtvrtém podniku sezony na trati v Třinci podal nejlepší 
výkon a upevnil si vedení v celkové klasifikaci. 
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z party mladíků, kteří jezdí spolu po závodech, 
měl smůlu v závěru a po kolizi dojel dvanáctý.    

Zkušenosti z Itálie
Po loňském sedmém místě v domácím šampi-
onátu jsou letošní výkony Petra Kačírka juniora 
příjemným překvapením. Zvlášť, když jezdecké 
obsazení se v čele třídy Easykart 100 v této se-
zoně prakticky nezměnilo. „Na výkonnosti Petra 
je ale strašně znát účast v italském šampionátu. 
Jezdí se tam mnohem rychleji a tvrději než u nás, 
navíc jezdecké pole je vyrovnanější, takže o to 
urputnější je boj o každé místo. Svoji roli u Petra 
sehrává i větší vyježděnost. Doma a v Itálii letos 
absolvoval deset závodních víkendů. Na jistotě 
jízdy je to pak znát,“ poznamenal otec Petr Ka-
čírek, jinak šéf týmu Duck Racing a stále aktivní 
úspěšný okruhový i rallyový jezdec.
V závěru letošní sezony absolvuje Petr Kačírek jr. 
nejen domácí mistrovské podniky koncem srp-
na v Písku a pak v září v Chebu, ale i závěrečné 
závody v italském Castelletu, které bude nejprve 
v září hostit poslední domácí souboj o titul a pak 
v říjnu Světové fi nále Easykart.
„Pro Petra to bude současně loučení s Easykart, 
protože příští rok už máme naplánovaný přestup 
do motokár třídy KZ. Na podzim absolvuje první 
testy. Počítám s tím, že po dvou až třech sezo-
nách začne jezdit ve formuli 4. Poprvé se v ní 
sveze také ještě letos. Co mně v současné době 
dělá starosti, je jeho váha. Aby splňoval sportov-
ní řády třídy KZ, tak musí mít asi 60 kg, on má 
dnes sotva padesát. Proto už mu připravujeme 
speciální stravovací a kondiční program, aby 
mohl v příštím roce v šampionátu KZ opravdu 
naplno startovat,“ vysvětlil otec Petr Kačírek. 

Text: Karel Malina
Foto: Josef Kališ

BaseBoys pro vás zajistí veškerý servis při budování zázemí 
„Base Campu“ na vašem filmovém či reklamním natáčení, 
focení, svatbě, koncertu, zahradní párty či prezentaci 
nového výrobku. 

Disponujeme stany všech velikostí od ultralehkých nůžkových stanů až po párty 
stany vhodné pro velké eventy.

Z naší půčovny můžete mít vše od lavic, stolů, ubrusů, plastového nábytku, přes 
režisérské židle, kabely osvětlení, topidla, mobilní klimatizace,provizorní rozvody 
vody, golfové vozíky, osvětlovací balony a další vybavení.

Neváhejte nás kontaktovat pro výhodný fullservice balíček, nebo jednotlivé 
zápůjčky našeho vybavení. Jsme na Vše připraveni!

www.baseboys.cz

stupně vítězů v Třinci – 1. Kačírek Jr., 2. Gorčica

Easykart 100

David Gorčica


