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IK AUTO

Akce / sezona 2020
Testy
16.–17. 5. 2020

Autodrom Most
Corvette Z06 GT LUKAmotorsport

Závody do vrchu EDDA Cup
7.–18. 10. 2020

Autodrom Most
Corvette Z06 GT LUKAmotorsport

Carbonia Club
11. 10. 2020

Autodrom Most
Corvette Z06 GT LUKAmotorsport

Srazy / akce pro ﬁrmy
17.–19. 7. 2020

20. mezinárodní sraz Corvette / Jablonec nad Nisou
Corvette Z06 GT, Corvette Z06 LUKAmotorsport

30. 7.–2. 8. 2020

Krkonoše Amerikou / Vrchlabí
Corvette Z06 GT, Corvette Z06 LUKAmotorsport

29.–30. 9. 2020

KSA / Autodrom Brno
Corvette Z06 GT LUKAmotorsport
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Akce týmu LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o. ve spoluprácí s partnery

Testy
16.–17. 5. 2020 / Autodrom Most

P

o kompletních repasích motoru,
převodovky, diferenciálu, tlumičů,
kontroly elektroinstalace a schasi,
oprav poškozených dílů karoserie
z předešlé sezony včetně polepů, která
proběhla přes zimu, je nutné Corvette
Z06 GT před sezonou otestovat.
Jezdec LUKAmotorsport Jiří Jupa prověřil náš závodní vůz na výbornou!

sezona 2020
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16.–17. 5. 2020 / Testy / Autodrom Most

4

Akce týmu LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o. ve spoluprácí s partnery

Závody do Vrchu EDDA Cup
7.–18. 10. 2020 / Autodrom Most

J

ako každý rok se tým LUKAmotorsport se
svou Corvette Z06 GT a jezdcem Jiřím Jupou
zúčastnil na Mosteckém Autodromu závodů do
vrchu EDDA CUP. Závod se jel tradičně formou
jednoho měřeného kola na okruhu.
Startovní listina závodů do vrchu Edda Cup
bývá vždy zajímavá a jsme moc rádi, že jsme
s naší závodní Corvette u toho mohli být.

sezona 2020
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7.–18. 10. 2020 / Závody do vrchu EDDA Cup / Autodrom Most
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Akce týmu LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o. ve spoluprácí s partnery

Carbonia Cup
11.10. 2020 / Autodrom Most

J

iří Jupa, testovací jezdec a učitel závodní stopy
v jednom, se s vozem Corvette Z06 GT této
akce zúčastnil poprvé. Vlastníkem je LUKAmotorsport Czech s.r.o. a vůz je určen především pro
klientské akce jako například: amatérské závody
do vrchu Edda Cup, okruhové závody Carbonia
Cup, klubové jizdy s KSA a Pisten Club. Pro LUKAmotorsport Czech s.r.o., který se již 14 let specializuje na vozy Corvette, je to nejlepší reklama.
Carbonia Cup je dnes v ČR asi nejvíce obsazeným
amatérským závodem. A povedlo se!
„Jirka náš vůz slušně provětral a na startovním poli docela překvapil konkurenci. Podařilo se mu zvítězit a porazil také tovární vozy
jako jsou Porsche, Lamborghini – a to se jen
tak někomu nepovede!“
„I když je naše Corvette oproti ostatní konkurenci trochu starší (r. v. 2006), jako jeden
z mála závodních speciálů má SPZ a může na
normální silnice.“
Lukáš Karhan

sezona 2020
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11.10. 2020 / Carbonia Cup / Autodrom Most

IK AUTO
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Akce týmu LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o. ve spoluprácí s partnery

IK AUTO

Srazy / akce pro ﬁrmy / Sraz

Corvette

17.–19. 7. 2020 / Jablonec nad Nisou

N

áhradou za zrušený 20. mezinárodní sraz
Corvette Clubu Praha jsme na poslední chvíli
uspořádali o víkendu 17. 7.–19. 7. komornější setkání v Hotelu Břízky v Jablonci nad Nisou.
Sešlo se nakonec 35 vozů, a to od generace C3 až
po C7 ve verzi ZR1. Členství v klubu doplnili kamarádi a přátelé z Německa, Polska a v neposlední
řadě prezidentka Corvette Clubu Las Vegas.
Přítomno bylo asi 90 % klientů, kteří využívají servis LUKAmotorsport Czech s.r.o.
Počasí se nám vydařilo a sobotní projížďka byla
parádní. Děkujeme klukům z Motohouse a také
majitelům hotelu Břízky za skvělé zázemí.
Že by tady vznikala nová tradice v klubové sezóně Corvette Clubu Praha?

sezona 2020
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17.–19. 7. 2020 / Sraz Corvette / Jablonec nad Nisou
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Akce týmu LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o. ve spoluprácí s partnery

Srazy / akce pro ﬁrmy / Krkonoše

Amerikou

31. 7.–1. 8. 2020 / Vrchlabí

sezona 2020
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31. 7.–1. 8. 2020 / 5. ročník Krkonoše Amerikou / Vrchlabí
Velké setkání vozidel a motocyklů na
náměstí ve Vrchlabí potěšilo všechny
milovníky amerických skvostů a bouráků.
Sjelo se 240 automobilů,
100 motocyklů a 1 traktor.
Těšíme se na příští rok 7. srpna 2021.
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Srazy / akce pro ﬁrmy / Klub

sportovních aut

29.–30. 9. 2020 / Autodrom Brno

T

ato akce byla objednána
u LUKAmotorsport Czech
s.r.o a ušita přímo na míru
pro naše partnery AG Foods
a Biogena
V zázemí našeho boxu se připravovala Corvette LUKAmotorsport pro svezení klientů.
Vedle zkušeného závodníka
Jiřího Jupy si jízdu na místě
spolujezdce vychutnalo cca
40 odvážlivců – každý 3 kola
po brněnském autodromu.
Jsme rádi že můžeme nabídnout takovéto zážitky pro
naše partnery. Také počasí
nám přálo, panovala výborná
nálada, technika nezklamala,
a náš jezdec Jiří Jupa i klienti
si to moc užili.

sezona 2020
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29.–30. 9. 2020 / Klub sportovních aut / Autodrom Brno

14
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sezona 2020
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KART / sezona 2020

27.–28. 6.

EVOLUTION
EASY TROPHY
STEEL RING / Třinec

18.–19. 7.

Cheb

15.–16. 8.

Písek

5.–6. 9.
30. 10.

16

Vysoké Mýto
Ukončení sezony

Akce týmu LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o. ve spoluprácí s partnery

Mistrovství ČR
a Pohár AČR v kartingu
Czech National
Championship & Cup of ACCR

KART
Max Karhan
Easy 100

něco o mně...
LUKAmotorsport Czech s.r.o.

Max Karhan
Závody motokár Easykart 100, startovní číslo
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Narodil jsem se 14. 4. 2008. V naší rodině máme rádi všechno,
co má čtyry kola. Můj tatínek opravuje Corvetty a sportovní auta.
Díky němu jsem si podal ruku s řadou závodníků a sám se jedním takovým závodníkem chci stát.
První závodní sezóna byla v kategorii Easykart 50, která je určena
začínajícím mladým adeptům motoristického sportu ve věku 5 až
9 let. Všichni tedy jedou se stejnou závodní technikou. Poznával
jsem tratě, učil se sportovní řády a celkově si zvykal na kolotoč
kolem závodů.
Druhou až pátou sezónu jsem jel kategorii Easykart 60, která
navazuje na předešlou začínající techniku.
V tomto roce 2020 jsem nastoupil do kategorie Easykart 100
a v této třídě bych chtěl zůstat co nejdéle, dokud mi to věk a váha
dovolí.
Pokud mě chcete jakkoli podpořit, obraťte se, prosím, na mého
tátu Lukáše Karhana, protože já se vedle kariéry závodníka musím
soustředit ještě na kariéru školáka .
Ať se kola točí!
Max 14
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Akce týmu LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o. ve spoluprácí s partnery

EVOLUTION EASY TROPHY STEEL RING Třinec
27.–28. 6. 2020

A

utoklub Třinec v AČR ve spolupráci se STEEL RING TŘINEC
s.r.o. uspořádal volný klubový závod EVOLUTION CUP registrován
v Národním sportovním kalendáři kartingu.
Sezona domácího kartingu odstartovala letos o něco později, a to vloženým závodem na okruhu v Třinci.
Po zimní pauze nastoupil Max Karhan s novou technikou Easy 100,
která je dalším krokem po Easy 60.
Po nepodceněném testování první závod dopadl ve volných a měřených trénincích na výbornou
a bylo vidět že krok do vyšší třídy
byl správný.
Ve ﬁnálové jízdě však Max vylétl
z tratě a dle pravidel už mu nebylo
dovoleno vrátit se zpět a ﬁnále nedokončil.

sezona 2020
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Třinec / 27.–28. 6. 2020
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Akce týmu LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o. ve spoluprácí s partnery

MČR Cheb
17.–19. 7. 2020

S

ezona domácího kartingu odstartovala v půlce června na mezinárodním okruhu v Chebu.
Max Karhan už nastoupil s novou
technikou a vybavením ve vyšší třídě
EASY 100.
Startovalo 14 jezdců.
Ve volném tréninku dojel Max na
9. místě. V měřeném tréninku se
posunul na 7. místo, ze kterého startoval do první ﬁnálové jízdy a na
7. místě i první ﬁnálovou jízdu dojel.
Do druhé ﬁnálové jízdy se startuje
v prohození pozic tak, že start byl
z 6. místa a do cíle dojel na výborném
4. místě. A hodně vydařený první
závod v Easy 100 dojel Max v superﬁnále na 4. místě znovu.
Napoprvé takové umístění udělalo
radost všem v teamu a samozřejmě
i samotnému Maxovi.

Výsledky:

✓ měřený trénink
✓ 1 ﬁnálová jízda
✓ 2 ﬁnálová jízda
✓ superﬁnále

7. místo
7. místo
4. místo
4. místo

sezona 2020
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MČR Cheb / 17.–19. 7. 2020
KART ARÉNA CHEB
Největší specializovaný
závodní motokárový okruh
v České republice.
Areál se rozkládá na ploše přes 80 000 m2
Délka okruhu: 1202 m
Šířka: 8–11 m
• Okruh byl vybudován v roce 2008 s délkou 800 m.
• V roce 2011 se dráha prodloužila na 1050 m
a začaly se zde jezdit první závody.
• Od roku 2014 má okruh celkovou délku 1202 m
a nabízí kombinaci vnějších velmi rychlých rovinek a vnitřní technické pasáže s vysokými nároky
na fyzickou kondici jezdců. Nejdelší rovinka měří
170 m a má šířku 9 m. Okruh obsahuje únikové
zóny a ochranné oplocení, vše navrženo a provedeno v souladu s přísnými technickými předpisy světové automobilové federace CIK FIA, která
umožňuje pořádání nejvyšších tříd motokárových
a motocyklových závodů.
• V roce 2015 se realizovalo umělé osvětlení dráhy,
takže je možné pořádat i noční závody.
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MČR Písek
14.–16. 8. 2020

D

ruhým letošním závodem pokračoval o víkendu seriál Czech Kart Open (MČR a P AČR),
a to na motokárové dráze v Písku – Hradišti.
Max Karhan má tento okruh rád a hodně se na
tento závodní víkend těšil a věřil, že se mu bude
dařit. Ve volných trénincích se seznamoval s tratí
a stopou ve třídě Easy 100, která je jiná než ta
předchozí a vypadalo to, že to Maxovi sedí!
Bohužel v Super ﬁnále po výborném startu došlo
v první zatáčce k nečekané bouračce a závod pro
Maxe skončil. Závod byl zastaven a sanitka odvezla lehce zraněného Maxe do nemocnice. Vše
ale dopadlo dobře – pouze dva dny pobytu na
kapačce s krunýřem na krku. I to je motorsport…
Písecká motokárová dráha toho pamatuje už
mnoho a pro jezdce je stále lákavá. Má svoji
zvláštní atmosféru a mezi jezdci se ji jinak neříká než „Zelené peklo“. Je to krásný motoristický
areál, který přežívá ze sezony na sezonu…
Závod se setkal s velikým zájmem ze strany jezdců a soutěžících – téměř 200 startujících.

Výsledky:

✓ měřený trénink
✓ 1. ﬁnálová jízda
✓ 2. ﬁnálová jízda
✓ superﬁnále

9. místo
7. místo
4. místo
nedojel

sezona 2020
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MČR Písek / 14.–16. 8. 2020
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Akce týmu LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o. ve spoluprácí s partnery

MČR Vysoké Mýto
5.–6. 9. 2020

T

řetí letošní dějství domácího
šampionátu v kartingu se odehrálo o víkendu 5.–6. 9. 2020 na autodromu ve Vysokém Mýtě. Seriál
Czech Kart Open měl na programu třetí společný závod Mistrovství České republiky a Poháru AČR.
Max Karhan, uzdravený po nehodě v předchozím závodu v Písku,
byl v dobré kondici a připravený
bojovat o vysněnou bednu.
Páteční volné tréninky a seznámení se s tratí v nové třídě Easy 100
proběhly na výbornou.
Po velkém krásném souboji, kdy se
Max dostal v superﬁnále i několikrát na místo první, skončil nakonec s jistotou dojetí do cíle na výborném 2 místě.
Velká gratulace a poděkování celému týmu za super práci!

sezona 2020
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MČR Vysoké Mýto / 5.–6. 9. 2020
Pořadatelem byl tentokrát zkušený Autoklub Karosa Vysoké Mýto.
O podnik byl mezi jezdci veliký zájem. Na start v obou seriálech se postavilo celkem 209 jezdců. V Poháru
AČR startovalo v 11 kategoriích 147
jezdců a Mistrovství ČR ve čtyřech
kategoriích celkem 62 jezdců.
Závodní víkend ve Vysokém Mýtě
připravil pro jezdce několik variant
povětrnostních podmínek. Takže
startující mohli prověřit své jezdecké umění, jak na mokré trati, tak
i na suché trati. Vše bylo zakončeno krásným počasím v neděli, a to
pro obě zbývající ﬁnálové jízdy.
Výsledky:

✓ měřený trénink
✓ 1. ﬁnálová jízda
✓ 2. ﬁnálová jízda
✓ superﬁnále
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6. místo
1. místo
5. místo
2. místo
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Ukončení sezony 2020
30. 10. 2020

V

zhledem k tomu, že kvůli pandemii se neodjela
sezona komplet a podle pravidel pro vyhlášení
výsledků celé sezony ve třídě Easy 100 je potřeba
odjet minimálně 4 závodní víkendy, bylo nutno pravidla dočasně upravit.
Výkonný výbor Automobilového sportu AČR
rozhodl v pátek 30. 10. 2020 o ukončení letošní
sezony 2020. Dále se členové VV Automobilového
sportu AČR na svém zasedání dohodli o změně
platných propozic pro motokárový sport ČR 2020
a zrušil podmínku počet odjetých závodů v letošní
sezoně. Takže vše je nakonec jinak a mistři ČR
v kartingu se letos vyhlašovat budou. Všechna
slavnostní vyhlašování se prozatím přesouvají do
prvního čtvrtletí roku 2021.
A jak dopadl náš team? Závodník Max Karhan se
v kategorii Easy100 umístil celkově na 3. místě!
Velká gratulace a klobouk dolů – první sezona
s novou technikou a hned bedna .
Děkujeme všem partnerům a také za velkou podporu mechaniků a jejich výbornou práci a připravu
techniky v sezoně 2020. Ať se kola točí!

sezona 2020
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Ukončení sezony / 30. 10. 2020
Celkové pořadí Easykart 100 / sezona 2020
Jezdec

1. závod

1. Vančíková
Karolína

56
(15 17 24)

2. závod

3. závod

Celkem

25

62

143

(0 20 5)

(15 17 30)

Spirit racing s.r.o.

2. Skopalík
Jiří

25

67

33

(11 7 7)

(20 17 30)

(8 10 15)

39

24

59

(9 15 15)

(11 13 0)

(20 15 24)

125

Spirit racing s.r.o.

3. Karhan
Maxmilian

122

Lukamotorsport Czech s.r. o
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sezona 2020
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Děkujeme partnerům
za spolupráci v sezóně 2020

IK AUTO

Sídlo firmy: LUKAMOTORSPORT Czech s.r.o.
Konviktská 297/12, Praha 1

Provozovna: Vídeňská 104, 252 42 VESTEC
+ 420 606 875 921
karhan@lukamotorsport.cz

✆

www.lukamotorsport.cz

