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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 2010.

Jezdci:  David Palmi

  Zdeněk Tesařík
  
  Petr Vlček

Majitel týmu: ing. Ivo Palmi

Manager: ing. Adolf Fešárek 
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Hodnocení sportovní činnosti automobilového týmu Palmimotorsport v roce  2010

Automobilový tým Palmimotorsport pod vedením majitele týmu Ing. Palmiho se zúčastnil v roce 2010 
celého capového seriálu Carpathian cup se dvěma formulemi  Renault 2.0,který byl taktéž organizo-
ván  jako součást severoevropského seriálu NEC pro formulové vozy RENAULT  2.0.
Tyto závody byly doplněny individuálními starty v Českém mezinárodním mistrovství s národní for-
muli Van DIEMEN.

Capových seriálu  se zúčastnili dva jezdci a to loňský vítěz David Palmi, kterého doplnil na několika 
závodech začínající jezdec Petr Vlček. S národní formuli  startoval taktéž  začínající jezdec  Zdeněk 
Tesařík. Hlavní pozornost však byla soustředěna na Davida Palmiho, který obhajoval loňské vítězství.
To se podařilo a pro rok 2010 je jezdec David Palmi vítězem Carpathian capu.

Vedle tohoto vinikajícíhovýsledku je třeba vyzdvihnout i dílčí výsledky započitávány do seriálu NEC.
Ve velmi silné konkurenci špičkových evropských týmu jsme několikrát velmi výrazně promluvili do 
výsledku. Jedno třetí místo z Německa nebylo bohužel  doplněno o 2.místo v Mostě, kde David z 
druhého místa v posledním kole při předjíždění jezdce o 1kolo, se dostal mimo stopu a následné ho-
diny způsobili dojetí Davida jen na 4.místě. Nejrychlejší kolo ve velmi těžkém závodě, kdy v průběhu 
závodu začalo pršet, dokazují kvalitu jezdce i týmu, protože nastavení vozu při měnícím se počasí, 
bylo velmi těžké. Jako poslední zmínka by byla o startu v Německém závodě Oschersleben, kdy David 
Palmi vyhrál kvalifikaci!! Bohužel několik kontaktů se soupeři mu nedovolilo v závodě vyhrát.
Bohužel výše finančních prostředků nám neumožnilo startovat na všech závodech v Evropě v seriálu 
NEC. Věříme, že pro příští rok se týmu podaří zajistit dostatek finančních prostředku v takové výši, 
abychom mohli absolvovat i celý seriál NEC.

Noví a začínající  jezdci sbírali zkušenosti a proto i dobré výsledky tým  očekává až v dalším období.
Protože jezdci neabsolvovali všechny závody celkové  výsledky  neuvádíme.
Celkově majitel týmu hodnotí uplynulou sezónu velmi dobře vzhledem k vítězství v Carpathiancapu  
a dílčím úspěchům v NECu.

Tým, tak splnil předsevzetí potvrdit loňské vítězství v nultém ročníku Carpathian capu a  potvrdil,  
že tým Palmimotorsport patří v současnosti v České republice k nejlepším týmům s formulovou tech-
nikou. Jistě stojí i za zmínku, že loňské rekordy s Národní formuli  dosažené Davidem v roce 2009,  
nebyly nikým překonány a tým tak stále drží nejrychlejší kola zajeta na českých autodromech jak 
Mostě, tak i v Brně dál.
Autodrom Brno  : čas na jedno kolo  2:06,325 min
Autodrom Most  : čas na jedno kolo  2:40,945 min
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Výsledky Mezinárodních pohárů  Carpathian a NEC 
jezdce Davida Palmiho

celkový vítěz  Carpathian capu 2010

Brno 25-26.4. 2010  Carpathian cup NEC cup
1.závod  nedojetí v zaváděcím kole praskla poloosa   
2.závod 2.místo                                              5.místo

Poznaň 29-30.5. 2010
1.závod 1.místo                                         neorganizováno
2.závod 1.místo                                         neorganizováno

Oschersleben 10-11.7. 2010
1.závod 2.místo                                             5.místo
2.závod 1.místo                                             3.místo
3.závod 2.místo                                             6.místo

Slovakiaring  Potoň 21-22.8. 2010
1.závod havárie
2.závod 2.místo                                        neorganizováno

Most 28-29.8. 2010
1.závod 1.místo                                            4.místo
2.závod 1.místo                                            6.místo
3.závod 1.místo                                            4.místo

O výsledcích ostatních začínajících jezdců stojí za vyzdvižení 3. místa Zdeňka Tesaříka v 
Brně s národní formuli a 3. místa jezdce Vlčka v Poznani a Oscherslebenu v Carpathian capu 
s formuli Renault 2.0.
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NAPSALO SE

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

www.palmimotorsport.cz



Hodnocení reklamní činnosti v týmu Palmimotorsport
Vedle sportovní činnosti tým v průběhu r.2010  zároveň vykonával  marketingovou a reklamní 
činnost a to následující formou:

- 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 ( promotion akce fimy AR cars v Brně ,        
 ukázka techniky na mezinárodním závodě motokár ve Vysokém Mýtě)
-  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 -200ks
-  Podávání informací o službách zadavatelů reklamy případným zájemcům nejen při   
 závodech a tak rozšiřovat obchodní aktivity zadavatelů reklam.

Mediální a tisková prezentace
Televize:
Vysílání ČESKÉ TELEVIZE na programu ČT 4 sport v pořadech Svět okruhů a vrchů a 102 
oktanů.

Noviny a časopisy:
Moravskoslezský deník
Ostravské noviny
Formule apod.

V neposlední řadě jsou to i internetové stránky www.ceskéokruhy.cz  a  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

Účasti a  výsledky tým prezentoval nejen  jezdce a tým,ale i sponzory(zadavatele reklam) a to 
nejen v Česku,ale i v zahraničí.Pro informaci jen v Mostě zhlédlo závody více jak 70000 di-
váků a na Slovensku to bylo více jak 50000 diváků.Celkově na všech závodech vidělo závody  
více  jak 300000 diváků.
Čelní místa v závodech mají samozřejmě  vliv na pozornost nejen diváků a tisku, ale i moto-
ristickou veřejnost a tedy na potenciální zákazníky pro Vaši firmu.
Doufáme,že reklama při automobilových závodech splnila své očekávání a tým bude s Vámi 
spolupracovat i v následujícím roce 2011.

                Za tým Palmimotorsport
                    Ing.Palmi Ivo
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