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 Po zimních přípravách se  v neděli 
1.5.2016 opět na oblíbené trati v Pacově v 
Jižních Čechách sešli fanoušci a týmy 
českého i evropského motocrossu a tento 
závod Mezinárodního Mistrovství ČR 
zahájil letošní motokrosovou sezónu. 
Brisk byl aktivně přímo na trati - letošní 
spolupráce s týmem ADOS/BUKSA/KTM 
Team zajistila osazení všech týmových 
motorek zapalovacími svíčkami Brisk 
MOR12LGS. Pro nové motory KTM  450 a 
250 připravil  již náš vývoj nový typ 
COR10LGS. Ke skvělému umístění 
několika jezdců týmu na stupních vítězů 
částečně přispěla mimo jiné i kvalita 
zapalovacích svíček Brisk.  
 Zveme Vás srdečně na další závody 
Czech MX  na:
 
http://czechmx.cz/news/337-kalendář-2016.html 
 
 
 

Svíčky Brisk jsou osazovány do závodních motorů v USA, kde s 
nimi dosahují výborných umístění v řadě kategorií a drží nejeden 
světový rekord.

Se závodními týmy je v těsném kontaktu náš obchodní partner 
firma Brisk USA Enterprises, kterou úspěšně řídí náš dlouholetý 
český partner Martin Uhlíř.

Bližší informace o oceněních v jednotlivých kategoriích a řadu 
zajímavých informací, fotografií a videí můžete shlédnout na 
Facebooku  BRISKUSA.

https://plus.google.com/117954632062820929157/posts
 

Svíčky BRISK vítězí v USA
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Již od 60. let minulého století se zapalovací svíčky z Tábora osazují do závodních motorů v nejrůznějších 
motoristických disciplínách. Ať to byly závody mopedů a motocyklů, závody motorových člunů nebo v Mezinárodní 
motocyklové šestidenní.

Novodobá spolupráce technických specialistů z Brisku s motoristickým sportem je nenahraditelným zdrojem 
informací pro další vývoj zapalovacích svíček v Brisku. Testování svíček Brisk při maximálně zátěžových podmínkách 
je jedním z cest pro ověření kvality a správného technického  a konstrukčního řešení zapalovací svíčky. Spolupráce se 
závodními tými je také skvělý marketingový nástroj pro Brisk jako výrobce a pro naše obchodní partnery. 

Již několik let spolupracujeme s kartingovými týmy po celé Evropě, motokrosovým týmem ADOS/ BUKSA, v roce 
2014 jsme osadily svíčkami Brisk všechny vozy seriálu VW Cup Poland. 

Prostřednictvím  našeho partnera Brisk USA osazujeme mnoho závodních týmů V USA zapalovací svíčky  Brisk 
Racing v rámci PROMOD NHRA  a NASCAR. 
 

Zapalovací svíčky Brisk a 
motokross Pacov

  Dne 7.5.2016 se ve městě Liepaja v Lotyšsku  konala 1. etapa 
lotyšského šampionátu  ve sportovních lodích
Ve formuli R1000 se umístili na 1. a 3. místě závodníci, kteří jezdí se 
svíčkami BRISK LGS.
    Lotars Millers obsadil 1. místo (bílý člun).
Ieva Millere obsadila 3. místo (červený člun).
 

Svíčky BRISK ve Fomuli R1000
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Brisk Tábor podepsal pro sezónu 2016 smlouvu o spolupráci s dalším 
sportovním týmem - tentokrát s Pavlem Kejmarem v kategorii Supermoto. 

Pavel Kejmar je velkým talentem v 
této disciplíně. Získal několik titulů 
mistra republiky.  Letošní 1.závod 
Mezinárodního Mistrovství ČR, 
který se jel uplynulý víkend ve 
Vysokém Mýtě dokončil na 
skvělém 2. místě.

Jako první Čech vyhrál v 2015  
závod mistrovství světa supermoto 
ve třídě S1 Grand Prix v Kolumbii a 
porazil dokonce úřadujícího mistra 
světa Francouze Thomase 
Chareyra. V letošním roce ho čeká 
několik  světových závodů. Pavel 
má velké ambice a šanci vybojovat 
titul mistra světa ve světovém 
šampionátu supermoto S1 GP.

Fandíme Pavlovi a věříme, že zapalovací svíčky Brisk Premium mu 
pomohou na cestě k vítězství.
 
Více se dočtěte na:
https://www.facebook.com/Kejmi-71-115919407625/
http://www.pavelkejmar.com/
Zveme Vás na další závody http://www.pavelkejmar.com/cs/kalendar 
 
 

Další novinky a informace najdete na našich internetových stránkách:
 
 

Kontakt
 
BRISK Tábor a.s.
Adresa:  Vožická 2068 
Telefon: 00420/381492111
     390 02 Tábor 
Fax:    00420/381492276
     Česká republika   
E-mail:  brisk@brisk.cz
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