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Dustine, řekni něco o své mašině.
Je to Suzuki LTR 450, laděná Yoshimurou, 
tlumiče Fox, gumy Maxxis a ramena Jb.

Jak tlumiče Fox přispěly ke tvým úspěchům?
Fox má skvělé produkty a podporu jezdců. Jsou 
na všech závodech připraveni pomoci, s čímkoliv 
by bylo potřeba.

Co dalšího najdeme u tebe v garáži?
Jsou tam další LTR, Toyota Tundra, Corvette Z06, 
dva vodní a dva sněžné skútry, motokára a RC 
modely letadel a aut.

Kdo tě trénuje?
Pracuji s doktorem Reisem z MOTO TST. Hodně 
trénujeme všestranně zaměřený cross-training, 
běhání do schodů a další zábavné věci…

Byla nějaká vážná zranění? A jak ses z nich dostal?
Před třemi roky jsem si zranil rameno, museli mi 
ho sešroubovat a musel jsem rehabilitovat. Byl 
jsem mimo jeden závod, ale po další dva jsem 
pořád nebyl v pořádku, pak jsem ale vyhrál šest 
podniků a zvítězil v celém šampionátu 2009.

Jaké je tvé typické předzávodní jídlo?
Špagety s masovou omáčkou.

Co tě motivovalo začít jezdit na čtyřkolce 
profesionálně?
Mým snem bylo stát se profesionálem…

Co tě odlišuje od ostatních profesionálních 
sportovců?
Odhodlání, soustředění a vize.

Co bys dělal, kdybys nebyl profesionálním 
závodníkem?
Pomáhal bych rodičům v lodním byznysu.

Co je nejlepší na tom, být profesionálním 
sportovcem?
Být placený za to, co miluju.

O jaké další sporty se zajímáš?
Golf, RC modely, létání a jachting.

Máš nějakou radu pro čtenáře, kteří sní o tom, stát 
se profíkem?
Nikdy se nevzdávejte svých snů a pořád trénujte.

Kdo je tvůj hrdina?
Lance Armstrong a moje máma, která překonala 
rakovinu.

Text: RZQ
Foto: Fox

Dustin Wimmer, přezdívaný Glim, je jedním z nejlepších čtyřkolko-
vých závodníků planety. Na svém kontě má mimo jiné třeba pět ama-
térských titulů nebo taky dva z nejkvalitnějšího quadkrosového šam-
pionátu AMA ATV PRO, kde dominoval v letech 2008-2009. Dustin zá-
vodí už přes osmnáct let a není náhodou, že jezdí na Foxech…
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