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TESTY.PROFILY.GENEZE
Honda cBRí000RR
BMW s Í000 RR
Ducati 1199 Panigale
Suzuki GSX-RI000
Yamaha YZF-RI
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cegkó ]]motolrolkq,I
Po 9 saníruich, I11 záuodech, 62 pódiícb, 20 aítězsíaítb a 3 tiulcch s monqtblnn FGR 125 GP

se tjrn Moto FGR roz,bodl postauit u roce 2072 monqtbl Mon3. Půjdc o pruní česhou tnotorh,l

střední třídy od dllotl.uálcouélauy 250 u roce 1978. Autor: Tomáš Gescherdt ! Foto: Autor a archiv Moto FGB

Jednoválec t|onda pro Moto3 má vdání 78 rnm
a zdvih 52,2 mm, Udávaný standardní qýkon je

48k/ 13 000 l/min' točiý moment 28 Nm/

/10 500 l,/min. V na|adění pro FGR má být
výkon 50 k.

týmu Moto FGRv Ústí nad Or.
licí byla zahfiena stavba trubkové-
ho rámu stroje Moto3, konstruk-
térem je oldřich Kreuz, Pavel
Petráček,je technickým poradcem.

Manažerem Moto FGR je Miroslav Felgr,
s ta rší syn Luboš je  PR manažerem'  syn
Michal se stará o koordinaci. Tři Felgrové
jsou majiteli týmu Moto FGR.

M0T0B Ho]|llA' řrsnÝ P0BU0!EK
Jako konstruktéři motorů by v Moto FGR
museli lybavit patnáct jezdců, každý pilot
musí mít osm motorů. Pokud to lyjde,
chtějí to se zahraničními firmami zvládnout
v roce 2013. Y roce2012 si proto Moto
FGR i,Tbral motor Honda NSF25OR
v kitové úpravě Geo Technology o ýkonu

36,8 kw (50 k). Pro úídu 125 cm] byl

ýkon dvoudobého motoru FGR 125 GP
3''3 k\r (48 k) na zadním kole' Hmot-
nost nového čtyřdobého motocyklu včetně
jezdce činí 148kg' v případě potřeby bude
nutné stro j dovážtt. Rám z chrommolyb-
denových trubek je ýrobkem Moto FGR.
obdobný rám' pouze s jinými předními dr.
žáky' povžívali už pro třídu 725 cmj' Kyvná
vidlice a nádrže jsou Moto FCR, pérování
Óhlins' brzdy dvoukotoučové Brembo,
magnéziová koIaoZ. .

PlÁl{Y TÝMU
Firma FPoS a.s. zůstává hlavním sPonzo-
rem týmu, který jedná s dalšími paltnery.
Moto FGR pomohl s prosazením vlastních
požadavků pan Karel Abraham starší.
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Tým Moto FGR z roku 2011: vlevo Miros|av Fetgr, před ním pi|ot Kare| Hanika (28)' vpravo Luboš Fe|gr,
před ním pilot Tomáš Vavrouš {47)' uprostřed je Micha| Felgr.

Nejsou obavy o finance Moto3? ,,Tiéninky
a ulnstní záuody budou u Moto3 poměrně
leuné. Za člyři tréninboué jízdy warm.up
a u záuodě ujedeme asi 500 kilometrů. S tím
nebude probbm, ..říká Miroslav Felgr.
Ne,jrozsáhlejšími položkami bude nákup
nového kamiónu, logistika a ub1.tování.

,,Mototrojky.. jsou nová třída a nikdo neví,
kdo se objeví v popředí. Pro závoďy Moto3
je povolen jen jeden motocykl. ,,Za ornezení
to nepouažujeme,,. Iíká Miroslav Felgr. ,,Mo-
tocykl musíme u případt potřeby, napříkhd
po haudrii, oprauit. Je to otdzha nejýše duou
bodin pro tři mechaniby.,,

Do konce ledna musí určit pilota. Zá.
pisné, které pilot zaplatí, bude stanoveno
dohodou. Tým nechce 300-400 tisíc eur,
jak je to v nižších třídách MotoGP obvyklé.
Jako noý ým Moto FGR nemohl získat
dva jezdce, ,,Kdo bude pihtern, to zatí7n není
rozhodnuto,..říká Luboš FeIgr' ,,Ve hře jsou
Tomlíš Vaurouš a FrancouzAbx Masbou.
Jejich šancejsou 40:40 procent, 20 procent si
nechduáme pro případ, že to bude něhdo jinj,
Mdme za sebou složitá jednání, zuažouali
jsrne ulhody a neýbody pilotů. Tbmdšouou
neulbod.ou je, že je u MS nouáčeb...V Mo.
toGP došlo k tragickému pádu Marca
Simoncelliho.

Jste si vědomi zodpovědnosti, která
v případě podobné tragédie padne na celý

ým? ,,Určitě! Motocyhhué záuody jsou a uždjt
zůstanou nebezpečné,. říkd Mirosku Felgr.
,,Motorka se může zadřít, pilot může upad-
nout, mechanici mohou na něco zapomenout.
Stát se rnůže cokoli.,,

l0Grsilt(A
Tým Moto FGR čeká složitá logistika.
Potřebují novézinemi.. kamión s návěsem,
přepravní bedny, letenky pro celý ým.
Potřebné jsou další součásti motorky - vid.
lice, kola, brzdy. Kdy a kde vás čekají první
test,7? ,,6. února 2012 pojedeme zirnní testy
IRM ue Valencii a Jerezu, u březnu se poje-
de Jerez..říká Luboš Felgr. Jakých ýledků
chcete v prvním roce v Moto3 dosáhnout?
,,Chceme dokončit ušechnjl ztiuod1' občas
bychoru chtěli u rnototrojkách bodouat.,,Tým
Moto FGR je v předsezónním časovém
presu. Nezbývá než doufat, že se všechny
přípravy na sezónu 2012 podaÍí, ,,Je to
o kualimí práci celého tymu,.. říkají v Moto
FGR. EiiI
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