
 
 

Chladové jsou i nadále první 

 

K&K Racing Team se z mosteckého pokračování Mezinárodního mistrovství České republiky v divizi 4 

vrací s bronzem, který vybojovala posádka Richard Chlad senior - Richard Chlad junior ve vytrvalostní 

dvouhodinovce. Tím si také udržela vedení v průběžné klasifikaci skupiny nad 3500 cm
3
. 

Už v kvalifikaci naznačila pražská stáj, jež opět nastoupila se dvěma vozy Ferrari 430 GT2, své nemalé 

ambice. Chladové ji vyhráli, Marcel Kusín a Zdeněk Tesařík v ní skončili třetí. Start do závodu se více 

povedl Kusínovi, který se usadil na druhé příčce za slovenskou dvojicí Konopkových na Porsche GT3. 

Richard Chlad starší se pohyboval kolem páté příčky. Zhruba po 45 minutách se dosavadní slunečné počasí 

radikálně změnilo - silný vítr přivál intenzivní dešťovou přeháňku. "Jet za těchto podmínek bylo hodně 

složité. Část okruhu byla suchá, část totálně pod vodou. Snažil jsem se především neudělat chybu, zajíždět 

do boxu pro mokré obutí nemělo, i vzhledem k blížící se plánované zastávce, smysl. Bohužel v této fázi 

jsem ztratil druhou pozici ve prospěch Poláka Stanca, jehož automobil je na rozdíl od mého vybaven 

systémem ABS," uvedl šéf K&K Racingu Marcel Kusín.  

Po vystřídání se vzepjal k vynikajícímu výkonu Richard Chlad mladší. Ve druhé polovině klání byl jasně 

nejrychlejší ze všech (zajel i absolutně nejlepší čas na jedno kolo) a posunul se ze šestého na čtvrté a posléze 

dokonce na třetí místo. V posledním případě ovšem šlo o postup na úkor týmových kolegů, protože Zdeněk 

Tesařík odpadl čtvrt hodiny před koncem kvůli poruše řazení. 

Štěstí nepřálo tomuto pilotovi ani ve sprintu. V první jízdě, která se uskutečnila netradičně již v pátek, 

odstoupil kvůli závadě převodovky svého BMW Z4. Ke vší smůle šlo o tak závažný problém, že se auto 

nepodařilo zprovoznit ani pro nedělní odvetu. 

 

Příští podnik okruhového MM ČR se uskuteční 18 a 19. srpna 2012 na Slovakiaringu poblíž Bratislavy. 

 

 


