Vážení přátelé, partneři či budoucí partneři.
Dovolte nám na těchto pár řádcích prezentovat a nabídnout
Vám spolupráci na zajímavém projektu v oblasti motocyklového sportu.

Mezinárodní
mistrovství ČR
MiniGP, Mini moto, Skútr

O co se jedná
Jedná se o seriál závodů ve třech hlavních kategoriích juniorského
a amatérského silničního závodního sportu. Seriál závodů je prvním krokem
a odrazovým můstkem všech začínajících jezdců od 6 let na Minibicích přes
větší stroje MiniGP až po závody na závodních skútrech.
Seriál závodů je oficiálním a jediným seriálem pořádaným záštitou Autoklubu
ČR, který je držitelem sportovní autority v oblasti motocyklového sportu
v České republice. Závody jsou také zapsány jako otevřené podniky
v kalendáři FIM Europe.

Jak a kde?
Závody se jezdí na motokárových okruzích, jako jsou Vysoké Mýto, Cheb,
Písek a Sosnová a na speciálních minibikových okruzích jako je okruh
v Pardubicích nebo Brně. Zpravidla se pořádá 6 až 8 podniků
v období od května do září. Závody se jedou
jako dvoudenní s tréninky v sobotu
a hlavními závody v neděli.

Proč právě tyto závody?
Primárním cílem těchto závodů je výchova mladých jezdců pro další kategorie
silničních závodů jako jsou závody MotoGP či Superbike. Bez nadsázky se dá říci,
že těmito závody musí projít všechny děti, jejichž rodiče to myslí s kariérou svých
dětí vážně. Právě v těchto závodech minibiků a MiniGP získávají děti základní
návyky pro jízdu na okruzích. Děti vycházející z našeho seriálu mají dlouhodobě
výborné výsledky i v mezinárodním porovnání na závodech Mistrovství Evropy.
Několik titulů Mistrů Evropy v posledních deseti letech jsou toho důkazem. Všichni
naši nejúspěšnější závodníci posledních let jako jsou Karel Abrahám, Lukáš Pešek,
Jakub a Matěj Smržovi, Jakub Kornfeil, Karel Hanika či Miroslav Popov jsou právě
úspěšnými závodníky začínajícími v těchto dětských kategoriích.
Jako v každém sportu je nejdůležitější široká základna mladých jezdců.
Pro konstantní přísun nových mladých nadějí v roce 2013 odstartoval projekt
závodních akademií v Českých Budějovicích a Praze. Rostoucí náklady na organizaci republikového seriálu závodů, které musí být přeneseny především na jezdce,
v posledních letech výrazně zpomalují příliv nových talentů, a proto je velmi důležité
zajistit co možná nejlepší financování pro tento seriál závodů. Finanční prostředky,
které bychom rádi touto cestou získali, budou tedy použity především pro zlepšení
dostupnosti juniorského sportu širší základně jezdců.

CO NABÍZÍME ?
Bez toho, abychom používali zažité marketingové fráze, bychom Vás rádi zaujali
naší ideou a především sportem. Všechny možné přínosy spolupráce s námi
si po přečtení dalších řádků dokážete určitě spočítat sami. Pokud Vás naše
myšlenka zaujme, budeme se těšit na vzájemně výhodnou spolupráci.

Přesto pár hlavních důvodů uvedeme:

1

Nabízíme spolupráci na zajímavém projektu, který podporuje mladé
nadšence, sportovce, nadějné mladé závodníky a všechny,
kteří mají rádi vůni benzinu a adrenalin v krvi.

2

Nabízíme prostor pro prezentaci v rámci seriálu závodů, ve kterém
se můžete prezentovat mnoha způsoby, na různých místech
České republiky, mezi nadšenci motorismu a širokou veřejností lidí,
kteří mají rádi adrenalin, napětí a soutěživost.

3

Pro sezónu 2014 nabízíme prezentaci také v rámci
závodu Mistrovství Evropy MiniGP, Mini moto 2014,
které budeme pořádat v Chebu. Více důvodů
Vám předneseme při osobním setkání.
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