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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 2009.

Jezdci:  David Palmi

  Jakub Horák

Majitel týmu: ing.Ivo Palmi

Manager: ing.Adolf Fešárek 
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Hodnocení sportovní činnosti  týmu Palmimmotorsport

V uplynulé motoristické sezóně  2009 se automobilový tým Palmimotorsport zúčastnil v závodech 
automobilů na okruzích následujících šampionátů:

1)Mezinárodního mistrovství  České republiky  v divizi 3 ve třídě Národní formule 1400
2)Formulového šampionátu Formule Renault 2.0 Carpathian Cup
3)Formulového šampionátu Formule Renault 2.0 Suisse Cup

V Českém šampionátu jezdec David Palmi nenašel přemožitele a suverénně zvítězil ve třídě Národní  
formule 1400  s formuli  Van Diemen v úpravě pro Národní formuli.
Tato třída byla zahrnuta také do třídy divize 3 volné formule do 1400cm3. Jezdec David Palmi získal 
celkové 2.místo a získal tak titul vicemistra ČR pro rok 2009.
K tomuto umístění ještě dodáváme ,že jezdec položil v tomto roce nové traťové rekordy na obou čes-
kých autodromech ve třídě NF 1400.

Autodrom Brno  : čas na jedno kolo  2:06,325 min
Autodrom Most  : čas na jedno kolo  2:40,945 min

V Carpathian cupu  startovali dva jezdci týmu Palmimotorsport s vozy Formule Renault 2.0. Pohár je 
součásti světové série závodů značky Renault a vznikl uprostřed motoristické sezóny  se zaměřením  
hlavně  na týmy a jezdce střední a východní Evropy .
Týmu se podařilo tento nový pohár vyhrát. Oba jezdci se umístili na prvních dvou místech.  Vzhledem 
k průběhu tohoto nově vzniklého seriálu a zařazením do oficiálního seriálu Renault World Series v 
roce 2010 se potvrzuje  to, že vznikl velmi atraktivní seriál.

Suisse capu se z části zúčastnil  jezdec Jakub Horák. Tým startoval  ve dvou podnicích a to ve fran-
couzském  Dijonu a na německém autodromu Nurburgringu. 
Uspořádání Carpathian cupu změnilo strategii týmu účasti v celém seriálu Suisse cap a  seriál nedo-
končil.Umístění v těchto dvou podnicích  však ukázala profesionální úroveň týmu a jezdce, který se 
srovnávali s velmi zkušenými týmy z celé Evropy, které se těchto seriálu zúčastňují řadu let.

V následující sezóně 2010 bude tým Palmi motosport startovat ve třídě Národní formule 1400 meziná-
rodního mistrovství ČR a nově vzniklého poháru Renault Carpathian cup. Pro tým to znamená jediné 
a to obhájit vítězství v obou disciplínách.

Celkově  můžeme  říct,že uplynulá sezóna skončila pro tým Palmi motorsport velmi úspěšně. Oba 
hlavní  šampionáty jsme vyhráli a tím jsme potvrdili pověst, jednoho z nejlepších formulových týmu 
v České republice.
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Výsledky Týmu PALMIMOTORSPORT 2009

Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech automobilech na okruzích  v divizi 3 a 
národní formuli 1400.

Závod:                                  NF 1400 Divize 3

Brno  24-25.4.                               1.místo 2.místo
                                                      1.místo 2.místo

Most  16-17.5.                               1.místo 2.místo
                                                      1.místo 2.místo

Most    6-7.6.                                 3.místo 5.místo
 1.místo 2.místo

Most    8-9.8.                                 1.místo 3.místo
                                                      1.místo 4.místo

Brno    19-20.9.                             1.místo 5.místo
                                                       Neklasif.  Neklasif.

Celkové umístění:                  1.místo 2.místo

Počet startujících: 14 jezdců 22.jezdců

Ve třídě NF 1400 nebyl vyhlašován mistr republiky,proto se jezdec David 
Palmi stal vítězem třídy Národní formule 1400 pro rok 2009.
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Výsledky Týmu PALMIMOTORSPORT 2009

Carpathian cup – pohár pro střední a východní Evropu ,který je součásti světové série Renault  
World Renault series.

Závod: David Palmi Jakub Horák

Poznaň  25-26.7. 2.místo 1.místo
 1.místo 2.místo

Most     29-30.8. 3.místo 2.místo
 2.místo 1.místo

Panonia 4-5.9. 3.místo 2.místo
 1.místo neklasif.techn.porucha

Celkové umístění: 1.místo 2.místo

Jezdec David Palmi se stal vítězem 1.ročníku Carpathian cupu.

Swuisse cup-pohár,který je součásti světové série Renault-World Renault series.

Závod: Jakub Horák

Dijon  11-12.4. 20.místo
 29.místo

Nurburgring    16.-17.5. 19.místo
 Nestartoval

Počet startujících:             37 jezdců   
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NAPSALO SE
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Reklamní čínnost:
Vedle sportovní činnosti tým v průběhu r.2009 tým zároveň vykonával tuto marketingovou a 
reklamní činnost:
- Reklama formou polepů názvů a log partnerů týmu na závodních automobilech
- Reklama formou polepů názvu a log partnerů týmu na přepravním autobuse a zastřešení 
týmového zázemí 
- Reklama formou nášivek názvů a log partnerů týmu na kombinézách a oblečení jezdců a 
oblečení ostatních členů týmu
- Reklama firem na webových stránkách  
- Prezentace a reklama na marketingových akcích (výstavy , tenis. turnaj aj.)
- Prezentace při tel.přenosech (komentáře jezdce v reklamním oblečení) 
- Reklama při televizních sestřizích ze závodů automobilů na okruzích
- Reklamní fota v tisku a časopisech 
- Vytištění a  prezentace reklamních foto- karet jezdců a formulí -5000ks
- Vytištění a  prezentace reklamních plakátů formulí -300ks
- Podávání informací o službách zadavatelů reklamy případným zájemcům nejen při závodech 
a tak rozšiřovat obchodní aktivity zadavatelů reklam.
-Účast a prezentace na automobilové výstavě v Lysé nad Labem –Rychlá kola.
-Prezentace a ukázka techniky při sportovním turnaji v golfu v Ostravě

Mediální a tisková prezentace
Televize:
Vysílání ČESKÉ TELEVIZE na programu ČT 4 sport v pořadech Svět okruhů a vrchů a 102 
oktanů.V pořadech byly uvedeny i samostatné výstupy jezdce z prostředí automobilových 
závodů.

Rozhlas:
Několik diskusních výstupu s jezdcem Davidem Palmim do rádia HELAX.
 Noviny a časopisy:
Moravskoslezský deník
Ostravské noviny
Formule apod.

V neposlední řadě jsou to i internetové stránky www.palmimotorsport.cz z aktuálními 
informacemi o týmu a výsledky s uvedením fotodokumentace,log a názvu všech zadavatelů 
reklam.
Dále to byly zprávy ,články a obrázky techniky s logy,které se pravidelně objevovali na 
stránkách www.car.cz,www.motormix.cz,www.ceské okruhy.cz, www.NF 1400 apod.
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Závěrem

Vynikajícími výsledky si tým splnil předsevzetí stát se předním týmem ve formulovém závodě-
ní v Česku a tak co nejaktivněji propagovat zadavatelé reklam.
Svými výsledky tým prezentoval nejen  jezdce,ale i sponzory(zadavatele reklam) a to nejen v 
Česku,ale i v zahraničí.
Čelní místa v závodech mají samozřejmě  vliv na pozornost nejen diváků a tisku ,ale i moto-
ristickou veřejnost a tedy potenciální zákazníky pro Vaši firmu.
Doufáme,že reklama při automobilových závodech splnila své očekávání.
Náš úspěch a reklama by měli posunout i Vaši marketingovou politiku na vyšší úroveň,neboť 
motorismus je jeden  s nejsledovanějších sportů u nás i ve světě.
Největší návštěvnost měly závody v Mostě při track víkendu,kde se účast pohybovala kolem 
60 000 diváků.Celkově zhlédlo závody více než 200 000diváků a 30 000 diváků na ostatních 
akcích.

Tímto bychom rádi poděkovali za projevenou důvěru v náš tým a  doufáme,že s Vaši podporou 
formou reklamy budete nadále pokračovat.
V následujícím roce 2010 bude tým opět absolvovat stejné šampionáty jako letos.
Tzn.s formulemi Renault to bude Carpathian cup a s národní formuli  Mistrovství české repub-
liky ,která bude v příštím roce startovat i na novém okruhu u Bratislavy a v Poznani.
Mistrovství se pojede paralelně s Octavia capem,což zaručuje lepší mediální prezentaci.
Vedle vítězství v národní formuli tým taky získal za druhé místo v divizi 3  prémii o volném 
vstupu do poháru Northern european cup. O účasti i v tomto poháru tým rozhodne začátkem 
roku 2010.

Avizované rozšíření obou šampionátů by mělo ještě více umocnit reklamu a zviditelnit  Vaši 
značku firmy při automobilových závodech. Doufáme,že tak logo vaši firmy, bude nejen zá-
rukou  vynikajících  sportovních výsledků, ale bude  spojováno i s vysokou kvalitou Vašich 
služeb. 

                Za tým Palmimotorsport
                    Ing.Palmi Ivo
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