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V poslední listopadový den se uskutečnil letošní poslední závod BPU CUPu, který pro
nás organizátoři připravili v domácích Pardubicích. Většina týmů se dostavila až v
sobotu na ranní trénink, i přesto, že dráha byla otevřena už v pátek, aby si
modelářští nadšenci mohli vyzkoušet své závodní vozidla. V sobotu ráno se tedy
začalo shromažďovat všech 17 přihlášených týmů, což je účast velice hojná a mnohé
seriály v České republice by ji BPA CUPu mohly závidět. Po ozkoušení a výběru
autíčka začala přejímka. Zde se ukázalo, že číst reportáže se opravdu vyplatí, protože
v nich bylo již v minulosti uvedeno, co člen týmu, který se dostaví první k přejímce,
získá. Ano je to již pověstný lahváč Plzně. Bohužel jsme zde také viděli, že reportáže
čte jen málokdo, respektive pouze jeden tým ukázal znalost výherní ceny. Je zřejmé,
že kdyby tuto znalost měly i ostatní týmy strhl by se o takto lákavou cenu velký boj
(myslím si, že třeba tým Pitný režim by takovouto cenu jistě také rád získal). Takto
měl tedy Jarda Švanda velmi lehkou cestu k vítězství a proto, když byla oficiálně
zahájena přejímka, neváhal ani vteřinu a vystřelil jako o život pro svoji odměnu. Jinak
přejímka probíhala v celkem poklidném duchu. Pouze členové organizátorských týmů
museli přejímkou nejednou opakovat, protože si navzájem zjistili drobné či větší
nedostatky, které se neslučovaly s pravidly. Ale, co dodat Pat a Mat měli i v seriálu
problémy s technikou, ale na třetí pokus už ji bravurně zvládli. No a Věčný vývoj, jak
již název napovídá, musel ještě na poslední chvíli vyvíjet a napravovat chybičky. Či si
možná musel jeden z týmů pošoupnout šupleru, aby se auto nezdálo tak veliké.
Po skončení přejímky už se týmy jako obvykle seřadily podle vylosovaných čísel ke
stratu. První skupina B musela kvůli vysokému počtu účastnících se týmů pauzírovat.
Na úvod nastoupili Mr. a Mrs. Smith, kteří také od začátku celou skupinu jasně vedli a
také vyhráli. Za nimi už s odstupem 60 kol kroužil Věčný vývoj. A poté se do jednoho
kola vešly po hodině jízdy hned tři týmy. Nejlepší z nich bylo Persico, které se ještě
těsně jako poslední tým vtěsnalo do finále A, dále MMT Vítkov a nakonec hysTerky. S
menším odstupem za nimi mezi sebou bojoval BPA OFICIAL TEAM a NO NAME, které
ještě z dálky pozoroval Pitný režim a nakonec i Brumíci.
No a jak už to tak v mých reportážích bývá, tak i tentokrát se musím opakovat,
protože kdo jiný mohl vévodit semifinálové skupině A než Pat s Matem. Tentokrát to
ovšem neměli vůbec jednoduché a stala se nevídaná věc, že čtyři jízdy zaostávali za
týmem, který se přihlásil jako poslední, Náhoda. V druhé půli se však pořadí otočilo a
nakonec naši večerníčkoví hrdinové semifinále A o kolo vyhráli. Za nimi jsme mohli
sledovat souboj mezi Kolemjdoucími a MMT 2, z nichž vítězně vyšli Kolemjdoucí a to i
přesto, že v posledních dvou jízdách ztratili 13 kol. Následovala další večerníčková
dvojice Jája a Pája, za které se už s velkými ztrátami naskládaly týmy
MyJsmeVámToŘíkali, Harry a Harry Potter a Rio-zelená, která ovšem poslední tři jízdy
nejela a do poslední chvíle nebylo ani jasné, zda nastoupí do boje o finále, ale
nakonec nastoupil nejlepší mechanik závodu, který byl za svou práci na konci také
odměněn cenou od neznámého sponzora z Moravy. Jeho nefalšovanou radost z ceny
můžeme vidět na přiložených fotkách.

Po krátké pauze, ve které se soutěžící snažili odstranit napáchané škody na
vozidlech, se horší polovina startovního pole připravila ke startu ve finále B. Zde už
se žádné velké věci neděly a pořadí zůstalo stejné jako po odjetých semifinále. Nutno
však podotknout, že z této skupiny pochází vítěz nově vzniklé kategorie
Superproduction, konkrétně MyJsmeVámToŘíkali.
Pro oko diváka bylo mnohem zajímavější finále A. Souboj o první místo byl z počátku
velmi vyrovnaný a týmy jezdili v jednom kole, když Náhoda vyrovnala jednokolovou
ztrátu ze semifinále. Bohužel zde však zaúřadovala náhoda a vyřadila tím tak tým
Náhodu z boje o první místo, když jim na jejich voze upadl kabel. Přesto však obhájili
krásné druhé místo s velkým odstupem před Mr. a Mrs. Smith. O bramborovou
medaili se strhnul také velký boj. Tentokrát mezi Kolemjdoucími a Věčným vývojem,
ze kterého nakonec vyšli o pár metrů vítězně Kolemjdoucí. Nebýt technických závad,
tak by do souboje vstoupil jistě Tým MMT 2, který se takto musel spokojit s krásným
šestým místem. Dále pak kroužilo Persico a Jája s Pájou.
No a chýlíme se ke konci, s kterým je spojené vyhlášení vítězů a udělování cen.
Pořadatelé nám jako obvykle rozdali mnoho pěkných a hodnotných výher, které
někdy měly i skrytou myšlenku. Jako na každých závodech bylo vyhlášeno i mnoho
speciálních kategorií, které si i se získanými výhrami můžete přečíst v příloze. Ani na
vítězném postu se od minule nic nezměnilo a Karel Gott, tedy promiňte Pat a Mat
opět obhájili první pozici.
Na závěr bych už jen shrnula, že se jednalo o velice pěkné a klidné závody, kde si
každý mohl najít svého soupeře. Každý kdo nepřijel, tak prohloupil. Poděkování patří
pořadatelům i skvělému bufetu. Příští rok snad opět na viděnou na dalším BPA CUPu.
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