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Po úspěšné loňské sezóně pokračujeme ve spolupráci se závodními týmy i v sezóně 2017. Svíčky BRISK se tak 
objeví v nejrůznějších disciplínách motoristického sportu. Brisk si takto ověřuje spolehlivost svých výrobků v těch 
nejtěžších možných podmínkách. Touto cestou děkujeme spolupracujícím týmům za propagaci značky BRISK v ČR i v 
zahraničí. 
 

  Loňská spolupráce firmy BRISK Tábor se závodníkem 
Supermoto Pavlem Kejmarem na motorce KTM 250 opět 
potvrdila kvalitu a spolehlivost zapalovacích svíček BRISK 
Premium COR10LGS. Pro rok 2017 přestoupil Pavel 
Kejmar do týmu Degasoline MOTORSPORT a bude 
závodit s motorkou TM Fi 450. Letos tak pojede na 
svíčkách AOR10LGS. Gratulujeme k úspěchům a věříme, 
že sezóna 2017 bude minimálně stejně tak úspěšná, jako 
ta minulá.

 
https://cs-cz.facebook.com/Kejmi-71-15919407625/
http://www.pavelkejmar.com/

 
 

SUPERMOTO - Pavel Kejmar

 Spolupráce firmy BRISK Tábor a.s. a 
motokrosového týmu BUKSA/ADOS v 
roce 2016 zaznamenala vynikající 
výsledky. V Mezinárodním Mistrovství ČR 
v kategorii MX1 se Martin Michek umístil 
celkově na 1. místě. V kategorii MX2 tým 
BUKSA/ADOS obsadil v celkovém 
hodnocení hned první dvě místa. V nové 
sezóně 2017 přejeme týmu BUKSA/ADOS 
mnoho úspěchů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/Buksa-Ados-KTM-
Team-198842310221329/

Motokros BUKSA/ADOS

Celkové výsledky za rok 2016 v různých kategoriích:
 
Mistrovství světa 2016
 
FIM World Supermoto Championship - bronzová medaile za celkové 3. místo
 
1. závod - 3. 4. 2016 - Jerez (ESP) - celkově 4. místo (1. jízda 3. místo a 2. jízda 
4. místo)
2. závod - 1. 5. 2016 - Valencia (ESP) - 4. místo (3. + 4.)
3. závod - 12. 6. 2016 - Busca (ITA) - 3. místo (2. + 2.)
4. závod - 17. 7. 2016 - Poznań (POL) - 4. místo (4. + 3.)
5. závod - 11. 9. 2016 - Melk (AUT) - 4. místo (4. + 4.)
6. závod - 18. 9. 2016 - Lombardia (ITA) - 3. místo (3. + 3.)
 
Mistrovství České republiky 2016
 
V mezinárodního Mistrovství ČR se stal se po čtvrté v řadě Mistrem ČR.
 
1. závod - 8. 5. 2016 - Vysoké Mýto - celkově 2. místo (1. jízda 2. místo, 2. jízda 
2. místo)
2. závod - 29. 5. 2016 - Sosnová - celkově 2. místo (2. + 2.)
3. závod - 19. 6. 2016 - Písek - celkově 1. místo (1. + 2.)
4. závod - 31. 7. 2016 - Sosnová - celkově 1. místo (1. + 1.)
5. závod - 4. 9. 2016 - Vysoké Mýto - celkově 1. místo (1. + 1.)
6. závod - 2. 10. 2016 - Sosnová - celkově 5. místo (3. + 4.)
 
Mistroství světa národů 2016
 
FIM World Supermoto Championship of Nations (Pavel Kejmar, Petr Vorlíček a 
Milan Sitnianský) vybojovali pro Českou republiku stříbrné medaile za 2. místo.
 
Závody v roce 2017:
 
6 závodů Mistrovství české republiky
3 závody Mistrovství evropy
2 závody Mistrovství světa
 
První závod v italském městě Ottobian znamenal pro Pavla Kejmara 3. místo.
 
 

BRISK Tábor a.s. / Vožická 2068 / 390 02 Tábor / tel.: +420 381 492 111 
Česká republika / e-mail:  brisk@brisk.cz
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Zapalovací svíčky BRISK Silver Racing pomohly k pódiovému 

umístění Stevu Simovi z týmu Motor Sim Racing v jeho prvním 
závodě superbiků na Malaysia Superbike Championship (MSBK) 18. 
- 19.3.2017. Gratulujeme Stevovi, týmu Motor Sim Racing a také 
distributorovi našich zapalovacích svíček v Malajsii a přejeme jen ty 
nejlepší výsledky za podpory našich svíček.
 
 

Super Bikes Malajsie 2017 - Slibný začátek roku

 Po dlouholeté spolupráci s firmou Moto Enduro 
Šumperk přichází sezóna 2017 a uplatnění 
zapalovacích svíček L10S, L11S a L12S. V 
minulých letech naše spolupráce vyústila ve 
skvělé výsledky a tím potvrdila vynikající kvalitu 
našich zapalovacích svíček. Děkujeme panu 
Coufalovi za výbornou spolupráci a za firmu 
BRISK Tábor a.s. přejeme celému týmu hodně 
štěstí a mnoho úspěchů do konce sezóny 2017.
 
Výsledky za rok 2016:
- 3. místo: tř. 80 OPEN Mistrovství ČR cross country
- 2. místo: tř. 80 OPEN Mistrovství ČR enduro
- 3. místo: Mistrovství ČR družstev enduro Open 2016
- 2. místo: Clasicmotocross Tř. Twinshock 50+
- 2. místo: Clasicmotocross tř. GP 75 60+
 
 
 

Motokros Šumperk

Samuel Saidel
 

V letošním roce jsme zahájili spolupráci se 
začínajícím jezdcem Samuelem Saidelem, který bude 
soutěžit v Mistrovství Evropy silničních motocyklů. Také 
se zúčastní přeboru ČR v cross country a mezinárodního 
mistrovství ČR v road racingu. Držíme mu palce při jeho 
první letošní sezóně a přejeme co nelepší umístění i za 
pomoci našich svíček.
 
https://www.facebook.com/samuelseidel.racer/
 
http://samuelseidel.cz/
 
 

Podporujeme nové mladé talenty

BRISK jako progresivní společnost neustále myslí i na budoucnost a 
jedním ze způsobů je podpora mladé generace, zejména talentů s technickým 
zaměřením.  Nově tak spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou a 
jejich týmem CULS Prague formula racing, který testuje svíčky AR10S, 
AOR10LGS a se Západočeskou univerzitou v Plzni a jejich týmem UWB 
formula student racing team Pilsen, který testuje svíčky AR08GS. Výjimečnost 
tohoto projektu spočívá v tom, že si týmy musí zajistit nejen financování, ale 
také vyprojektovat návrh a vyrobit závodní monopost formule podle pravidel 
FSAE a prověřit ho na prestižních mezinárodních závodech. Držíme palce jak 
při samotné stavbě formule, tak při závodech.
  
 
 

Podporujeme technické vzdělání studentů.

https://www.facebook.com/CulsRacing
 

https://cs-cz.facebook.com/uwbformula/
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