Vašek

Šafář
zářící hvězda
českých motokár

Podpořte českého jezdce na cestě do F1

Kdo jsem
Jmenuji se Vašek
Šafář, narodil jsem
se 2. 6. 1998
a pocházím
z Teplicka.
Motokárám se
věnuji od 11 let,
od svých 13 závodím v Itálii – v zemi,
kde motokárový sport vznikl – v kategorii
Trofeo nazionale Easykart.

Mířím vysoko
„V roce 2014 chci jezdit
Mistrovství Evropy motokár
v kategorii KF a v 18 letech
jezdit některou z evropských
formulových sérií, jako je formule
Renault 2.0, formule Abarth.
Mým cílem je závodit v F1.“

Výsledky mluví za mě

Co mě čeká

• Vítěz Světového finále v závodu Easykart international
Grand finals 2013 v kategorii Easykart 100 ccm.
Dokázal jsem obstát v konkurenci 39 jezdců a za
12letou historii závodu jsem teprve třetím českým
závodníkem, který v tomto závodě zvítězil.

2014:

• Vicemistr v italském šampionátu Trofeo nazionale
Easykart 2013 100 ccm, kde jsem soupeřil se
40 dalšími jezdci.

2015:

• Mistr republiky na Praga mistrovství České republiky
v kartingu 2013, v nejprestižnější juniorské kategorii
KF3 Národní, kdy jsem porazil 11 soupeřů.

KF2 Česká republika
(od 15 let výše, motokára bez převodovky)
KF Mistrovství Evropy
(od 15 let výše, motokára bez převodovky)
KZ2 Česká republika (125 ccm s převodovkou, nejvyšší
a nejrychlejší kategorie motokár na světě)
KF Mistrovství Evropy, Mistrovství světa

2016:
Formule Renault 2.0 jako přirozený přechod z motokár
do formulí

Co vám nabízím
• v roce 2014 závody mistrovství Evropy a mistrovství ČR
• závodní den na nejmodernějším motokárovém okruhu v Chebu s kompletním servisním zázemím, závodními motokárami volně
k dispozici a vedením zkušeného závodníka
• reklamní plochy:
- jezdec: prsa, břicho na kombinéze a kšiltovka a přilba na stupních vítězů při záznamu na ČT4 sport ze závodů mistrovství České republiky
-m
 otokára, přední štít, spoiler a boční plastové boky podle vzorů polepů „Birel“ a přilba
- nohy a ruce na motokáře za jízdy
• prezentaci v médiích
Díky svým výsledkům jsem na TV kanálech ČT SPORT A SPORT 5 vždy jako jezdec v záběrech za jízdy, na stupních vítězů a v rozhovorech
po vítězném závodě, totéž očekávám v sezóně 2014.

Jak mě můžete podpořit
• sponzoringem nákladů spojených s přípravou na prestižní závody – roční rozpočet 2 miliony korun
• sponzoringem účasti na jednotlivých závodech mistrovství Evropy od částky 10 000 Kč / závod až do celkové výše 200 000 Kč / závod
• sponzoringem účasti na závodu mistrovství České republiky od částky 5 000 Kč / závod až do celkové výše 60 000 Kč / závod
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