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a 3 tiulcch s monqtblnn FGR 125 GP
Po 9 saníruich,I11 záuodech,62pódiícb,20 aítězsíaítb
tnotorh,l
setjrn Moto FGR roz,bodlpostauitu roce2072 monqtbl Mon3. Půjdcopruní česhou
střední třídy od dllotl.uálcouélauy250 u roce 1978.
Jednoválect|ondapro Moto3má vdání78 rnm
qýkonje
a zdvih52,2mm,Udávanýstandardní
48k/ 13 000 l/min' točiýmoment28 Nm/
pro FGRmá být
/10 500 l,/min.V na|adění
výkon50 k.

Autor:Tomáš
Gescherdt!

týmu Moto FGRv Ústí nad Or.
licí byla zahfiena stavba trubkového rámu stroje Moto3, konstruktéremje oldřich Kreuz, Pavel
Petráček,jetechnickým poradcem.
Manažerem Moto FGR je Miroslav Felgr,
s t a r šsíy n L u b o šj e P R m a n a ž e r e ms'y n
Michal se stará o koordinaci. Tři Felgrové
jsou majiteli týmu Moto FGR.

řrsnÝ P0BU0!EK
M0T0BHo]|llA'
Jako konstruktéři motorů by v Moto FGR
museli lybavit patnáct jezdců,každý pilot
musí mít osm motorů. Pokud to lyjde,
chtějí to se zahraničnímifirmami zvládnout
v roce 2013. Y roce2012 si proto Moto
FGR i,Tbral motor Honda NSF25OR
v kitové úpravěGeo Technology o ýkonu
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MotoFGB
Foto:Autora archiv

36,8 kw (50 k). Pro úídu125 cm] byl
ýkon dvoudobéhomotoru FGR 125 GP
3''3 k\r (48 k) na zadnímkole' Hmotmotocykluvčetně
nost novéhočtyřdobého
jezdcečiní148kg' v případěpotřebybude
nutnéstroj dovážtt.Rám z chrommolybdenovýchtrubekje ýrobkem Moto FGR.
obdobný rám' pouzes jinými přednímidr.
žáky'povžívaliužpro třídu 725 cmj' Kyvná
vidlice a nádržejsou Moto FCR, pérování
Brembo,
Óhlins' brzdy dvoukotoučové
koIaoZ. .
magnéziová
PlÁl{Y TÝMU
Firma FPoS a.s.zůstáváhlavnímsPonzorem týmu, kterýjedná s dalšímipaltnery.
vlastních
Moto FGR pomohl s prosazením
pan Karel Abraham starší.
požadavků

TýmMotoFGRz roku2011:vlevoMiros|avFetgr,přednímpi|otKare|Hanika(28)'vpravoLubošFe|gr,
přednímpilotTomáš
Vavrouš
{47)'uprostředje Micha|Felgr.
Nejsou obavy o finance Moto3? ,,Tiéninky
a ulnstnízáuodybudou u Moto3 poměrně
jízdy warm.up
leuné.Za člyři tréninboué
a u záuodě ujedemeasi 500 kilometrů.S tím
..říká
nebudeprobbm,
Miroslav Felgr.
Ne,jrozsáhlejšími
položkamibude nákup
novéhokamiónu, 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. ,,Motocykl musíme u případt potřeby, napříkhd
po haudrii, oprauit. Je to otdzha nejýše duou
bodin pro tři mechaniby.,,

Do konce ledna musí určitpilota. Zá.
pisné,kterépilot zaplatí,bude stanoveno
dohodou.Tým nechce300-400 tisíceur,
jak je to v nižších
třídách MotoGP obvyklé.
noý
Moto
FGR nemohl získat
Jako
ým
dva jezdce,,,Kdo budepihtern, to zatí7nnení
rozhodnuto,..říkáLuboš FeIgr',,Vehřejsou
Tomlíš
Vaurouš
a FrancouzAbx Masbou.
Jejich šancejsou40:40 procent,20 procent si
nechduámepro případ, žeto bude něhdojinj,
Mdme za sebousložitájednání, zuažouali
jsrne ulhody a neýbody pilotů. Tbmdšouou
je, žeje u MS nouáčeb...VMo.
neulbod.ou
toGP došlok tragickémupádu Marca
Simoncelliho.
Jste si vědomi zodpovědnosti,která
v případěpodobnétragédiepadne na celý
ým? ,,Určitě!Motocyhhuézáuodyjsou a uždjt
zůstanounebezpečné,.
říkd Mirosku Felgr.
,,Motorka se můžezadřít, pilot můžeupadnout, mechanicimohouna něcozapomenout.
Stát se rnůže
cokoli.,,

l0Grsilt(A

Tým Moto FGR čekásložitálogistika.
Potřebujínovézinemi..kamión s návěsem,
přepravníbedny,letenky pro celý ým.
Potřebnéjsou dalšísoučástimotorky - vid.
lice, kola, brzdy. Kdy a kde vás čekajíprvní
test,7?
,,6. února2012 pojedemezirnní testy
IRM ue Valencii a Jerezu, u březnu sepojedeJerez..říká LubošFelgr.Jakých ýledků
chcetev prvním roce v Moto3 dosáhnout?
ztiuod1'občas
,,Chcemedokončitušechnjl
bychoruchtěli u rnototrojkáchbodouat.,,Tým
Moto FGR je v předsezónnímčasovém
presu.Nezbývá neždoufat, žese všechny
přípravyna sezónu 2012 podaÍí,,,Jeto
o kualimípráci celého
tymu,..říkajív Moto
FGR. EiiI
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