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„Karting patří mezi okruhové motoristické sporty. Jezdit jej může v podstatě kdokoliv od pěti let –
potřebuje však licenci jezdce, kterou vydává Autoklub ČR a také rodiče ochotné obětovat svůj čas. Pokud
ještě projdete zdravotní prohlídkou, splňujete podmínky pro kategorii, kterou chcete jezdit…..“
Tak začíná slohová práce Jakuba Kameníka, žáka 5. ročníku naší školy. Je to právě jeho osoba,
která spojuje karting s naší školou. Dozvěděli jsme se, že nejprve jezdil se svým tátou, který mu dělal
mechanika, pak – vzhledem k výborným výkonům – dostal nabídku od profesionálního týmu. I tak
však jeho cesta k titulu mistra ČR nebyla jednoduchá, protože měl těžkou nehodu a ze zdravotních
důvodů na dva roky vypadl z kola. Nakonec se na dráhu vrátil i přes protesty maminky.
Motokárový závod tvoří v České republice kvalifikace, finále a prefinále – v nich se během
prvních dvou jízd body sčítají a pak se postupuje do superfinále. Z něj vyjdou ze třiceti závodníků
první tři, kteří projedou cílem. Jakubovi se jako jedinému v historii podařilo vyhrát ve všech závodech
plný počet bodů a v Chebu vytvořit nový traťový rekord. Na mistrovství světa je to ale jinak. Tam se
jede 5 eliminačních rozjížděk, protože soutěží 100 jezdců a propustnost tratě je jen 36.
Jakub pak končí svou slohovku slovy: „ Moc se těším na předání titulu mistra ČR, které proběhne
v autoklubu v Praze ….. a doufám, že se mi ještě někdy podaří vyhrát tento titul ve vyšší kategorii, kterou
budu jezdit naplno příští rok. Závěrem bych chtěl říct, že spousta pilotů F1 začínala právě na
motokárách.“
Nám je teď jasné, že cesta k titulu vede jedině přes kontinuální tréning, což je velmi náročné.
Jde to, protože Jakub dokáže skloubit svůj talentem podpořený koníček s ostatními školními
povinnostmi, trénuje fyzičku a perfektní jízdu bez chyb. To však někdy k vítězství nestačí. Jezdec musí
být chytřejší než ostatní protivníci a musí lépe vyhodnotit momentální situaci v závodu, pak se také
rychle rozhodovat. Přejeme mu, aby se vysoké cíle jeho nelehké cesty plnily podle jeho představ, a
těšíme se, že jej zase někdy uvidíme šťastného vcházet do školy s cennou trofejí tak, jak tomu bylo
před letošními Vánocemi. Pokud jej chcete sledovat, obdrželi jsme od maminky Jakuba odkaz:
https://www.facebook.com/kubino.kamenik/
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