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První trénink SCM v přípravě na sezónu 2015

V sobotu 11. 10. 2014 se kompletní juniorská špička sešla k prvnímu společnému tréninku
Sportovního centra mládeže (SCM) v přípravné sezóně 2014-2015. Do pražské tělocvičny TJ Sokol
Praha Vršovice se dostavili všichni naši nejnadějnější junioří včetně největších hvěz Martina Gbelce,
který má za sebou první sezónu v RedBull Cupu a Filipa Salače, který má za sebou Moriwaki Junior
Cup a ještě před sebou závody série Pre-Moto3 v rámci seriálu CEV ve Španělsku. Krom těchto dvou
se zúčastnilo ještě dalších 10 vycházejících hvězd české juniorské silnice z kategorií Mini moto a
MiniGP. Pro tuto přípravnou sezónu se nám podařilo domluvit spolupráci s gymnastickým oddílem TJ
Sokolu Praha Vršovice v čele s předsedou oddílu Mgr. Petrem Syrovým, který k rodící se spolupráci
řekl:
„Myslím, že by se mohlo jednat o začátek dlouhodobé spolupráce mezi naším gymnastickým oddílem
a mladými motorkáří, kteří jistě využijí gymnastickou průpravu a tréninky na 100%. Především práce
s vlastním tělem, koordinace a rovnováha budou hlavní body, které na závodní motorce nejvíce
využijí“
Koordinací a vedením SCM byl pověřen Mini racing – skútr klub v AČR v čele s Ondřejem Honzákem a
pro rok 2014 se celé vedení SCM rozhodlo většinu prostředků, z dotace 450.000,-, kterou se přes
Výkonný výbor federace motocyklového sportu Autoklubu České republiky podařilo získat
z Ministerstva školství, rozdělit na budgety mezi jezdce. Silniční závodní motorky jsou jeden
z nejdražších sportů vůbec a tak jsou všichni jezdci rádi, že mají možnost čerpat prostředky na
tréninkové, materiální zabezpečení, cestovné atd. ze svých budgetů v SCM.
O rozdělení financí bylo rozhodnuto následovně:
Jméno

Ročník

Kategorie

Budget

Jonáš Kocourek
Ondřej Honzák
David Kubáň
Petr Svoboda
Štěpán Zuda
Oliver Konig
Lukáš Simon
Jakub Vaňata
Petr Jadrný
Filip Salač
Martin Gbelec
Jiří Mrkývka

2006
2006
2002
2002
2005
2002
2004
2004
2000
2001
2000
2000

MM Junior A
MM Junior A
MM Junior B
MiniGP ADAC + ME
MiniGP ADAC
MiniGP
MiniGP
MiniGP
MiniGP 80
Moto3
Moto3
ADAC Junior CUP

30.000,30.000,30.000,30.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,45.000,45.000,20.000,-
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Mini racing – skútr klubu v AČR se dále podařilo uspět s žádostí o finanční podporu u Nadačního
fondu Autoklubu ČR, kterému předkládal projekt na podporu našich nejlepších juniorských jezdců,
kteří startují především v zahraničí. Na tento projekt se podařilo získat 60.000, které byly dále
rozděleny následovně:
Petr Svoboda
Štěpán Zuda
Filip Salač
Martin Gbelec
Jiří Mrkývka

2002
2005
2001
2000
2000

MiniGP ADAC + ME
MiniGP ADAC
Moto3
Moto3
ADAC Junior CUP

10.000,10.000,15.000,15.000,10.000,-

Tímto bychom chtěli za náš klub poděkovat za přidělené prostředky Nadačnímu fondu AČR, které
budou jezdci jistě využity na 100% pro ještě lepší podmínky pro přípravu na příští sezónu.
Pokud by měl někdo zájem na více informací o juniorských silničních závodech v České republice,
nejvíce informací najdete na www.minigp.cz nebo pokud by někdo chtěl se závody začít, jistě se bude
hodit odkaz na www.smrzacademy.cz
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