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Vytrvalostní dvanáctihodinov! závod Le 
Brno tradi"n# otev$el na Masarykov# 

okruhu závodní sezonu. Na start se posta-
vilo 16 automobil% r%zn!ch kategorií, které 
v 8 hodin ráno vyjely do závodu letm!m star-
tem. Po úvodních rychl!ch kolech na mokré 
trati se na první místo dostal v%z Ultima GTR 
t!mu Spine CZ Racing s osmiválcem Chev-
rolet o v!konu 500 kW (680 k), kter! po n#ko-
lika kolech dostihl BMW M3 GTR "íslo 21 
t!mu Mirage Motorsport. Práv# tento v%z 
s Ale&em Zázvorkou za volantem krátce na 
to zajel nejrychlej&í kolo závodu na stále 
 je&t# osychající trati "asem 2:12,143 min, 
velmi slu&n!m i vzhledem k tomu, 'e se 
 teplota trati pohybovala kolem 6 °C a jel na 
sériov!ch pneumatikách Michelin Pilot Sport 
Cup. Ve 39. kole v&ak pro nehodu tento v%z 
závod opustil a na první p$í"ku se postupn# 

Na Masarykov! okruhu v Brn! 
po"átkem dubna odstartoval leto#ní ro"ník 
amatérsk$ch vytrvalostních závod% ALS... LE BRNO
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Posádka t$mu Mirage Motorsport 
dojela na prvním míst! celkové klasifi kace –
zleva Atila Danko, Ji&í Procházka a Petr Hanke

Vít!zn$ BMW M3 E36 s &adov$m 
#estiválcem 3.2/257 kW (350 k) 

a sekven"ní p&evodovkou Drenth 
ovládanou pá"kami pod volantem 

vá'í jen 1170 kg

Ultima GTR Chevrolet V8 
s v$konem 500 kW vá'í 850 kg a zrychluje 

z klidu na 100 km/h za 2,6 sekundy

probojoval druh! modr! BMW M3 stejného 
t!mu, kter! si a' do druhé t$etiny závodu 
 dr'el dvou- a' t$íkolov! náskok p$ed Ultimou 
z vy&&í t$ídy 6 (ve 163. kole Ultima odpadla 
pro poruchu poloosy).
Po technick!ch problémech britského spe-
ciálu ji' BMW M3 "íslo 20 s posádkou Atila 
Danko, Petr Hanke a Ji$í Procházka neustá-
le zv#t&oval náskok. V cíli d#lilo 22 kol vít#z-
nou posádku od druhého v po$adí divize 4 
(BMW M3 t!mu Vonka Racing Junior Team) 
a na druhého v celkovém po$adí (Caterham 
Roadsport 1.6) m#la vít#zná posádka k dob-
ru &estnáct kol. Vít#zové za 12 hodin absol-
vovali bez technick!ch problém% 275 kol 
(1650 km) pr%m#rnou rychlostí 137,13 km/h. 
A"koliv jsou vytrvalostní závody ALS po-
$ádány jako amatérské, jde o zajímavou 
 alternativu klasick!ch velk!ch závod%. Sil-

nou stránkou seriálu je p$edev&ím p$átelská 
atmosféra a zam#$ení na samotnou jízdu 
ne' na "asto p$íli& strhující touhu po vít#z-
ství. Ve srovnání s MM (R jsou vytrvalostní 
závody ALS citeln# levn#j&í u' proto, 'e ne-
pou'ívají slicky, ale pneumatiky homologo-
vané pro silni"ní provoz. ALS je ov&em 
u nás jedinou mo'ností, jak za'ít dlouh! vy-
trvalostní závod, kter! je prov#rkou nejen 
jezdc%, ale i stroj% (tradi"ní Epilog v Brn# 
se jede jen na &est hodin). Seriál bude 
pokra "ovat &estnáctihodinov!m závodem 
Le Slovakiaring 27. "ervna, &estihodinovkou 
Le Most (22. srpna) a záv#re"n!m závodem 
12 h Le Brno II (20. $íjna).  -PH-


