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Mezinárodní mistrovství České republiky

18.-20.04. Hungaroring / HUN pouze D3, D4
16.-18.05. Most D2, D3, D4 ZAO00408-A6
06.-08.06. Most D2, D3, D4 ZAO00508-A6
25.-27.07. Poznaň / POL D2, D3, D4
08.-10.08. Most pouze D2, D4 ZAO00608-A6
22.-24.08. Pieštany / SVK pouze D2, D3
19.-21.09. Brno D2, D3, D4 ZAO00708-A6
24.-25.10. Brno pouze D4 ZAO00808-A6

Mistrovství zóny Střední Evropy

16.-18.05. Levante / ITA 2 závody
30.05.-01.06. Cerklje / SLO 2 závody
13.-15.06. Hungaroring / HUN 2 závody
20.-22.06. Banja Luka / BIH
04.-06.07. Beograd – Usce / SER
25.-27.07. Poznaň / POL 2 závody
08.-10.08. Most / CZE
22.-24.08. Pieštany / SVK 2 závody
05.-07.09.  Grobnik / CRO 2 závody
19.-21.09. Brno / CZE
26.-28.09. Salzburgring / AUT 2 závody
03.-05.10. Skopje / MKD

Memoriál ing. Zdeňka Vojtěcha

1. Brno WTCC - Brno 13.-15.06. 2008 CZ
2. Most Czech Truck Prix - Most 29.-31.08. 2008 CZ
3. Salzburgring FIA ZCE 26.-29.09. 2008 A
4. Oschersleben ADAC 10.-12.10. 2008 D

Mistrovství České republiky
Sprint – D4
18.-20.04. Hungaroring / HUN 2 závody
16.-18.05. Most
06.-08.06. Most
25.-27.07. Poznaň / POL
08.-10.08. Most
19.-21.09. Brno

Vytrvalostní závody – D4
16.-18.05.  Most
06.-08.06.  Most
25.-27.07.  Poznaň /POL
15.-17.08.  Most
19.-21.09.  Brno
24.-25.10.  Brno

KALENDÁŘ 2008
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Historie Teamu
K&K Racing Team vznikl před 16-ti lety v roce 1992 a od počátku své existence zaměřil svoji činnost do oblasti motoris-
tického sportu. Jeho členové se účastnili motocyklových a automobilových závodů doma i v zahraničí. Největších úspěchů 
dosáhli na počátku své činnosti majitel týmu Marcel Kusín v populárním Ford Fiesta Cupu nebo v poháru Škoda Pickup 
Freestyle. V těchto značkových pohárech dosáhli jezdci týmu během sedmiletého působení několika vítězství v závodech a 
předních umístění v celkové klasifikaci. Další úspěchy získal tým v mezinárodním Ford Escort Poháru, který nabízel možnost 
závodit na nejznámějších evropských okruzích a získat tak zkušenosti a srovnání s evropskou okruhovou elitou. Escorty 
ze značkového poháru se staly v roce 1997 základem pro stavbu vozu skupiny „A“ pro závody Mezinárodního mistrovství 
České republiky v závodech na okruzích. V následujících letech patřili jezdci a vozy K&K Racing Teamu k domácí okruhové 
špičce, ale to už nejen s Fordy, nýbrž i s Toyotou nebo BMW. Právě s mnichovskou automobilkou spojil tým svoji závodní 
činnost od roku 2001 a úspěšně v ní pokračuje i nadále. Výsledkem jsou tři postavené a provozované závodní speciály 
BMW M3 GTR.

Další činností K&K Racing Teamu bylo pětileté působení v Mistrovství republiky motocyklů třídy Supermoto. Kromě mnoha 
vítězství týmových jezdců v jednotlivých závodech získal v roce 2002 jezdec Antonín Klatovský ml. na stroji Yamaha titul 
vicemistra a v roce 2003 titul mezinárodního mistra republiky v nejprestižnější kategorii Open, stejně jako celý tým titul 
vicemistrů v soutěži družstev. Stejný jezdec se již několik let úspěšně účastní Mistrovství světa na ledové ploché dráze. Náš 
nejlepší „ledař“ nemá u nás konkurenci a je pravidelným účastníkem Světového poháru a finalistou Mistrovství světa.

K&K Racing Team se statusem autoklubu zajišťuje svým jménem, zázemím, organizací a financemi své členy-motoristické 
sportovce a týmy při účasti na jejich závodech. Spolupracuje při tom s reklamními agenturami, dceřiným Grafickým Stud-
iem a dokonalým technickým zázemím v podobě vybaveného servisního pracoviště.
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Sezóna 2007
Sezóna 2007 byla dá se říci pro K&K Racing Team plná zlomů, zvratů a změn. V úvodu sezóny slavil náš tým velký úspěch 
ve 24h závodě v Arabských Emirátech na okruhu v Dubaji, kde jsme dosáhli historicky největšího úspěchu a to že jsme 
stanuli na stupních vítězů ve třídě do 3500ccm na třetí příčce. Toto umístění je o to cennější ,že tohoto závodu se účastnilo 
90 vozů ve všech kategoriích a náš tým byl jediným českým týmem s ryze českou posádkou bez tovární podpory BMW.

Po tomto úspěchu však následovala v průběhu celého roku série neúspěchů, která vyvrcholila ukončením projektu BMW 
GTR M3 s motorem V8 M5. Musíme si bohužel s politováním přiznat pravdu a to skutečnost, že to bylo nad naše síly. Bojo-
vali jsem o zprovoznění tohoto závodního stroje 3 roky ale bohužel marně. Pravděpodobně továrna BMW ví proč od výroby 
tohoto závodního speciálu upustila.

Jediným světlým okamžikem v závěru sezóny bylo vítězství v Brněnském Epilogu 2007 v nově vzniklé třídě do 3500ccm. Do 
závodu jsme postavili dva vozy BMW M3 GTR, které nejenom že závod dokončili, ale obsadily první a druhou příčku.

Závěr sezóny 2007 byl tedy na jedné straně zakončen úspěchem, ale na straně druhé vlivem událostí které předcházely 
došlo k ukončení dlouholeté spolupráce jezdců Kusína a Kačírka, kteří budou v nadcházející sezóně 2008 bojovat již každý 
sám za svůj tým. Petr Kačírek za svůj nově vzniklý DUCK Racing a Marcel Kusín spolu s Matějem Kotrbou budou i nadále 
hájit barvy K&K Racing Teamu s vozy BMW M3 GTR.
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Marcel Kusín
23.10.1964

Svojí závodní kariéru zahájil v osmnácti letech na krátké ploché dráze. 
Bohužel v roce 1987 ho potkala těžká havárie na motocyklu v běžném 
provozu a byl nucen od závodění na ploché dráze upustit. Po dvouleté 
rekonvalescenci se k závodění na motocyklu opět vrátil ale již do silničních 
závodů a to do nově vzniklé třídy Superbike. I zde však utrpěl vážnou 
nehodu a ta ukončila jeho motocyklovou kariéru nadobro. V roce 1993 
vstupil do kolotoče automobilových závodů na okruzích kde pusobí do-
posud.

1993 - 1996     Ford Fiesta Cup - Celkově 3. místo, 1. místo v teamech
1997               Škoda Pick Up Cup
1997 - 1998     Ford Escort Cup
1998 - 2008     MMČR D4 s vozy Ford Escort, Toyota Carina E, BMW M3

2001 - 1. místo Epilog skupina A   / BMW M3 /
2003 - 3. místo Epilog celkově   / BMW M3 /
2004 - 2. místo Epilog celkově   / BMW M3 /
2007 - 3. místo 24 hodin Dubaj ve třídě do 3500 ccm   / BMW M3 /
2007 - 1. a 2. místo Epilog ve třídě do 3500 ccm   / BMW M3 /
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BMW M3 E36 GTR
vytrvalostní speciál

Motor
3200 ccm řadový šestiválec
max. výkon 350 PS, kroutící moment 360 NM
max. otáčky 8000/min
řídící jednotka BMW Motorsport

Převodovka
6-ti stupňová manuální plně synchronní
s dvoulamelovou kovovou spojkou AP Racing

Karoserie
samonosná s vestavěným bezpečnostním rámem OMP
opláštění karoserie je vyrobeno z kevlaru a uhlíkových vláken
celková váha vozu 1100 kg

Nápravy
přední náprava vyrobena z lehkých slitin BMW Motorsport
zadní náprava - ramena z lehkých slitin BMW Motorsport
tlumiče K&W Racing

Brzdy
přední kotouče AP 360 s 6-ti pístovými brdziči AP Racing
zadní kotouče AP 290 s 4 pístovými brzdiči AP Racing

Nádrž
závodní o obsahu 120L FT 5 firma ATL
rychlotankování Premier

Ráfky
přední BBS 11” s centrální maticí
zadní BBS 11” s centrální maticí 

Pneu
přední 265/18/640
zadní 285/18/650
Pirelli nebo Michelin
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Matěj Kotrba
6.2.1975
 
K závodům na okruzích ho přivedl koncem sezóny 2004 jeho kolega a 
stájový spolujezdec Marcel Kusín. Původním záměrem bylo aby startoval 
ve třídě do 2000 ccm s vozem TOYOTA Carina E. Po krátkých úvahách a 
vzájemné dohodě bylo ale rozhodnuto že K&K Racing Team postaví do
MMČR Divize 4 další BMW M3 GTR.

2005 - MMČR ZAO - Mezinárodní Mistrovství České Republiky D4
2006 - 24h Dubaj - 24h vytrvalostní závod
          MMČR ZAO - Mezinárodní Mistrovství České Republiky D4
          BMW 1 Challenge
2007 - 24h Dubaj - 24h vytrvalostní závod
          MMČR ZAO - Mezinárodní Mistrovství České Republiky D4

2007 - 3. místo 24 hodin Dubaj ve třídě do 3500 ccm   / BMW M3 /
2007 - 1. a 2. místo Epilog ve třídě do 3500 ccm   / BMW M3 /

guidebook2008.indd   10guidebook2008.indd   10 23.8.2008   18:01:2323.8.2008   18:01:23



BMW M3 E36 GTR
24h speciál

Motor
3200 ccm řadový šestiválec
max. výkon 350 PS, kroutící moment 360 NM
max. otáčky 8000/min
řídící jednotka BMW Motorsport

Převodovka
6-ti stupňová manuální plně synchronní
s dvoulamelovou kovovou spojkou AP Racing

Karoserie
samonosná s vestavěným bezpečnostním rámem OMP
opláštění karoserie je vyrobeno z kevlaru a uhlíkových vláken
centrální hasící systém, celková váha vozu 1140 kg

Nápravy
přední náprava vyrobena z lehkých slitin BMW Motorsport
zadní náprava - ramena z lehkých slitin BMW Motorsport
tlumiče Billstain

Brzdy
přední kotouče MD 370 s 8 pístovými brzdiči MD component
zadní kotouče MD 313 s 4 pístovými brzdiči MD component

Nádrž
závodní o obsahu 120L FT 5 firma ATL
rychlotankování Premier

Ráfky
přední ATS 10” s centrální maticí
zadní ATS s 11” s centrální maticí 

Pneu
přední 265/18/640
zadní 285/18/650
Pirelli nebo Michelin
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24h Dubaj 2007
Po úmorných přípravách, které nám zabrali necelé dva měsíce, loňském neúspěchu v tomto podniku a úmorných 24 ho-       
dinách v závodním voze jsme stanuli na stupni vítězů. Kusín, Kotrba, Kačírek a Válek dokázali obstát v tak náročném 
závodě. Nemalou zásluhu na tomto úspěchu má ale celý team. Nebýt pečlivé přípravy mechaniků a koordinace celého 
teamu nebyl by tento pro K&K Racing Team historický úspěch možný. Děkujeme tedy všem zůčastněným a budeme se 
těšit na další podobnou výzvu.
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Nabídka Reklamní Spolupráce
K&K Racing Team je účastníkem okruhových závodů MMČR, MČR, ZSE
a některých vybraných 24h závodů.
Pro své obchodní partnery nabízíme následující možnosti spolupráce.

Pronájem reklamních ploch
- na závodních vozidlech teamu
- možnost pronájmu celého vozu pro reklamní účely
- na kombinézách jezdců i mechaniků
- na doprovodných vozidlech teamu
- na teamovém oblečení
- umístění reklamních transparentů v prostorách Boxů
- umístění reklamy na našich www stránkách v sekci Partneři Teamu

Promotion akce a sampling
- umístění Promo stánků v záboxových prostorách teamu
- zajištění Samplingu Vašich výrobků včetně hostesek
- hostesky v barvách Vaší společnosti na startu
- zajištění závodních strojů pro firemní akce
- společenské akce pro Vaše partnery s možností svezení v závodním voze

Ostatní služby pro partnery
- možnost uvedení jména společnosti do hlavičky teamu na startovních listinách
- speciální fotodokumentace z každého závodů
- archivace a poskytnutí všech výsledků celé sezóny
- prezentace v motoristických časopisech
- video ze závodní sezóny partnera
- archivace televizních motoristických pořadů
- zajištění volného vstupu do prostor zázemí teamů
- výroba reklamních předmětů, plakátů a kalendářů
- zajištění cateringu pro hosty teamu
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www.kkracingteam.cz     /     www.kkteam.cz
e-mail: mail@kkracingteam.cz     /    tel.: 00420 261 912 468     /     fax:  00420 261 910 970
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