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Tisková zpráva
Elektrická formule Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze získala 2. místo v soutěži Formula
Student Czech
Praha, 11. září 2015 - Dvě první místa, druhé místo v hlavním závodě a druhé místo celkově, tak dopadly
závody studentských formulí Formula Student Czech pro tým eForce FEE Prague Formula z FEL ČVUT.
V termínu od 3. do 6. září proběhl na Polygonu v Mostě již třetí ročník závodů Formula Student Czech.
V prvních dvou dnech probíhaly všechny technické kontroly, kontroly bezpečnosti a statické disciplíny.
Soutěž Formula Student totiž není jen o závodění, ve statických disciplínách jsou v prvních dnech závodů
monoposty posuzované i z hlediska konstrukčních vlastností, ceny výroby a myšlenky uvedení formule
jako produktu na trh. Po těchto dvou dnech se teprve areál otevřel návštěvníkům a začalo opravdové
závodění. V sobotu ráno formule poprvé vyjely na asfalt mosteckého polygonu a změřily své síly hned ve
čtyřech různých disciplínách.
Jediná česká elektrická studentská formule na trati v Mostě konečně ukázala svůj potenciál. Nejdříve
vlažněji čtvrtým nejrychlejším časem v akceleraci, ale poté pilot týmu eForce FEE Prague Formula zajel
jako jediný na trati skid-pad („osmička“) čas pod 5 vteřin a to o celé 2 desetiny sekundy. Tím získal jasné
první místo v této disciplíně a soupeře nechal daleko za sebou. I v dalších disciplínách se studentům dařilo
a hned při prvním pokusu na měřeném kvalifikačním kole na trati Autocrossu zajel pilot čtvrté generace
české elektrické formule v konkurenci ostatních elektrických vozů nejrychlejší čas.
Díky tomu se tým eForce mohl zúčastnit vytrvalostního závodu Endurance a zažařadit se k nejlepším
elektrickým formulím v soutěži v Electric Finals. Ani chladné počasí, které bateriím příliš neprospívá, ani
silný vítr nemohl formuli FSE.04x poháněnou čtyřmi motory zastavit, a piloti týmu eForce dojeli hladce
všech 22 kol s druhým nejrychlejším časem. Tým eForce FEE Prague Formula si tedy na soutěži Formula
Student Czech v Mostě dojel pro skvělé celkové druhé místo.
Více informací můžete získat na webových stránkách http://eforce.cvut.cz a nejaktuálnější dění i na
facebooku www.facebook.com/e.force.prague
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