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Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport,

Dovolte ,abychom Vás seznámil  s výsledky  jezdců týmu PALMIMOTORSPORT 
v jeho automobilové a sportovní činnosti v roce 2007.

Jezdci:  David Palmi

   Jakub Horák

Majitel týmu: ing.Ivo Palmi

Manager:  ing.Adolf Fešárek 
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 Výsledky Týmu PALMIMOTORSPORT

V uplynulé sezóně 2007 se tým zúčastnil Mezinárodního mistrovství České republiky ve třídě 
národní formule 1400 a vybraných závodů Mezinárodního mistrovství  Rakouska a evropského 
poháru Intersérie ve třídě formule Renault 2.0, v disciplíně závodů automobilů na okruzích a 
do vrchu.

První jezdec týmu David Palmi se zúčastnil vybraných závodů automobilů na okruzích a do 
vrchu ve třídě formulových vozů E do 2000 cm3 s novým vozem formule Renault 2.0, který 
tým zakoupil od Renault Alpine.
S těmito formulemi se jezdí mezinárodní poháry,které patří k nejprestižnější na celém světě.
Přes formuli Renault přešli i současní jezdci F1, jako Raikonen, nebo polský jezdec Kubica.
Našim cílem bylo odzkoušet novou techniku, testovat a zúčastnit se vybraných závodů,které 
by měly být základem pro nadcházející rok 2008,kde tým bude vybaven dvěma vozy formule 
Renault 2.0 která budou startovat v nové třídě divize 2 v rámci mezinárodního mistrovství ČR.
Pro další rok 2009 se připravuje samostatný pohár formule Renault s účasti jezdců z východní 
Evropy.
Vynikající výsledky ukázaly správný směr týmu, postoupit do vyšší, nově vznikající třídy o 
objemu do 2000 cm3.

Druhý jezdec týmu Jakub Horák je novým členem týmu, který závodil s bývalou technikou po 
Davidovi. Tedy s národní formulí 1400 Van Diemen. 
Jakub má 15 let a je to velmi perspektivní jezdec se zkušenostmi z motokár. Týmu se podařilo 
jezdce velmi rychle s tímto vozem aklimatizovat.
 Výsledkem bylo druhé místo ve třídě Národní formule 1400 a Jakub tak vybojoval titul 
Vicemistra ČR v Mezinárodním mistrovství České republiky a celkově 3. místo v mezinárodním 
zonovém mistrovství evropy v národní formuli. Vyhodnocení proběhne koncem listopadu v 
Bělěhradě při, kterém Jakub převezme ocenění z rukou presidenta FIA pana Maxe MOSLEY.

Na začátku se Jakub učil pracovat s telemetrii a seznamoval se s novou  technikou. Ve druhé 
polovině  už využíval techniku a zajížděl i nejrychlejší kola závodu.
Bohužel  přes některé chyby , vyplývající z jeho mládi , nezkušenost  a dva nedojeté  závody  
se týmu nepodařilo získat titul mistra republiky.Výsledky však ukázaly, jeho vyzrálost v ranném 
věku a proto jsme se spolu s realizačním týmem rozhodli,že bude příští rok startovat vedle 
Davida ve stejné třídě s identickým vozem formule Renault 2.0.
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Výsledky Týmu PALMIMOTORSPORT 2005

Mezinárodní Mistrovství České republiky v závodech  automobilů na okruzích ve třídě Národní 
formule 1400.

Brno 28-29.4.2007 2.místo    3.místo

Most 11-13.5.2007 4.místo    2.místo

Most 8-10.6.2007 3.místo    nedojetí po havárií

Piešťany 17-19.8.2007 2.místo    1.místo

Brno 21-23.9.2007 1.místo    3.místo

Poznaň 5-7.9.2007 nedojetí techn.porucha 3.místo
 
Závod mistrů Ostrava 13.9.2007 16.místo absolutně, 1. místo ve třídě NF 1400

Mezinárodní mistrovství Rakouska v závodech automobilů na okruzích ve třídě formule Renault, 
Intersérie-evropský pohár a Mezinárodní mistrovství ČR  v závodech automobilů do vrchu.

Most 25-27.5.2007 1.místo    2.místo

Vsetín 4-5.8.2007 havárie z absolutně 3.místa po tréninku

Poznaň 5-7.9.2007 2.místo    nedojetí po útoku na 1.místo 
                                                                                                     skupiny F3 a FR 2000
                                                (trénink 3.místo)  (trénink 1.místo ve třídě)

Závod mistrů Ostrava13.9.2007 5.místo absolutně ,tj.taky 3.místo ve skupině E 2000               
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NAPSALO SE
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NAPSALO SE
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Závěrem

Tým Palmimotorsport se během sezóny 2007 prezentoval nejen reklamou při sportovní 
činnosti, ale taky prostřednictvím médií. Vedle těchto aktivit se prezentoval účasti  na tiskové 
konferenci prezentaci nejlepších českých motokárových jezdců pro evropské finále v Praze, za 
účasti novinářů a televize,kde formule Renault byla vystavena a David seznamoval novináře 
s technikou na rok 2008 pro českou republiku.
Na konci sezóny byli oba jezdci vybrání a pozvání na závod Mistrů v Ostravě  .

Mediální a tisková prezentace:

TELEVIZE:
Celostátní : vysílání  ČESKÉ TELEVIZE na programu  ČT2,ČT4,
                   V pořadech  svět motorů , 102 oktanů,závody na okruzích a do vrchu

Regionální: vysílání televize PRIMA,TV POLAR

ROZHLAS:  několik pozvání do rádia HELAX

NOVINY a ČASOPISY:
                       Moravskoslezský deník
                       Ostravské noviny
                       Mladá fronta
                       Formule –celostátní měsíčník
                       Svět motorů
                       Motorsport
 

V neposlední řadě jsou to INTERNETOVÉ  STRÁNKY  www.palmimotorsport.cz z aktuálními 
informacemi o týmu a výsledky.Dále to byly zprávy , články  a  obrázky,které se objevovali na 
stránkách www.motormix.cz, www.car.cz a www.dovrchu.cz.

Ing. Ivo Palmi, U Kapličky 368, 739 24  Krmelín
+420 558 674 283, +420 603 265 088

www.palmimotorsport.cz



Závěrem

Tým Palmimotorsport je se sezónou 2007 spokojen. Hlavně s 2. místem jezdce Jakuba Horáka 
ve  národní třídě NF 1400. Je to veliký úspěch, jednak pro tak mladého jezdce,tak i pro tým.
  Zakoupením nového vozidla formule Renault tým, plní své vnitřní předsevzetí stát se v České 
republice předním týmem ve formulovém automobilovém sportu a tak plnit úspěšně reklamní 
činnost na atraktivních vozidlech, přepravním autobuse a oblečení jezdců s logem svých 
sponzorů.

Doufáme, že Vaše reklama při automobilových závodech  splnila své očekávaní. Upozornila 
svou propagaci a výsledky i na značku a název Vaši firmy. Náš úspěch a reklama by měli 
posunout i vaši marketingovou  politiku  firmy a tím seznámit název firmy i u motoristické 
veřejnosti.
                    Rádi by jsme s Vaši podporou a prezentaci vaši firmy pokračovali  i v následující 
sezóně 2008, kde bude tým jezdit s dvěma vozy formule Renault 2000 i na zahraničních 
podnicích.  Naše plány budou představeny v reklamní nabídce na rok 2008.

    Za tým  Palmimotorsport 
     Ing.Palmi Ivo
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