


Czech Kart 
Open Vysoké 
Mýto II ve 
znamení 1.4.4
Pátý závod sezóny 2022 Českého 
Mistrovství se letos jel podruhé
ve Vysokém Mýtě. 



Czech Kart
OpenVysoké 
Mýto

DÉLKA TRATĚ

1122 m

TRANSPORT
NA TRAŤ

360 km



Po předchozím závodě 
DKM v Mulsenu, kde se 
moc Maxovi nedařilo,
si přijel spravit chuť 
právě sem!
Volné tréninky ve čtvrtek a v pátek, kterých 
nebylo málo (celkem dvanáct po 10 minutách) 
byly ve znamení nastavení techniky. To se 
dařilo celkem dobře a ztráta na nejrychlejší čas 
konkurence nebyla moc velká.



Sobotní poslední volný trénink následovaný 
oficiálním tréninkem, kde už jsou na motokárách 
snímače na čas se Max pohyboval v první desítce, 
takže v týmu vládla dobrá nálada.

Měřený trénink kvůli prostoru na trati nedopadl 
nejlépe a Max zajel dvanáctý čas, ale to by nebyl 
Max, který prohlásil,  že v závodě to bude jinak 
a půjde dopředu!



Před první finálovou jízdou začalo hodně 
pršet a mechanici měli hodně práce
s přenastavením techniky po dvoudenním 
testování na suchu.

Max startoval z dvanáctého místa, to je šestá 
řada a po startu nikdo nevěřil svým očím…
Max začal předjíždět jednoho soupeře za 
druhým. Motokára jela jako tramvaj po kolejích 
a závod neskutečným způsobem vyhrál!

Neuvěřitelné co 
Max dokázal!



Druhá finálová jízda v neděli z 12. místa stále na mokré trati 
dopadla dobře a Max dojel na čtvrtém místě. 

Do superfinále se po součtech postavil na start v druhé řadě. 
Jen pro Maxe bylo zklamání, že přestalo pršet a trať byla 
vyschlá. Mechanici techniku zase výborně přestavěli na dané 
podmínky a Max po krásných soubojích dojel jako v předchozí 
jízdě také na 4. místě!

Děkujeme mechanikům za výbornou práci a našim 
partnerům, kteří dokonce přijeli Maxe podpořit osobně. 
První a dvakrát čtvrté místo je krásný výsledek a to má 
Max startovní číslo 144. 
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