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Většina lidí dorazila na perfektně připravenou a nečekaně hodně vyhřátou dráhu v
Jihlavě až v sobotu ráno. Vzhledem k chumelenici se očekávaly dopravní komplikace,
naštěstí umí většina závodníků nejen s malými auty na dráze, ale i s velkými vozy na
dálnici.
My jsme měli tentokrát připravená auta, stačilo píchnout kastli, ale jako obvykle byl
problém s koly - nestihli jsme je nabrousit. Krátký závod začal s malým zpožděním.
Lap jsem jako obvykle zajel katastroficky. V B skupině od začátku všem ujížděl
Fanda, nedával nám naprosto žádnou šanci a výhra ve skupině znamenala nakonec
celkové 7. místo. Ostatní padali, a nejeli a tak. V A skupině naprosto suverénně zajel
Kulovka, chvíli se Vujouš snažil jej dostihnout, nervy tekly potokem, ale i tak na
Kulovku prostě neměl a o 3 kola skončil druhý.
V obědové pauze (výborné jihlavské řízečky) většina modely poopravila, my
dobrousili kola a mohl začít opravdový závod. Na startu provedl pořadatel malou
přejímku a hříšníci dostali čas si modely upravit podle pravidel. Začal jsem velmi
zvolna, ale zjistil jsem že ty kola zatraceně dobře fungují (A. naturals) a tak postupně
zrychloval. Kacířové se trápili s technickými problémy (odletované pastorky, upadlé
motory, a tak), takže do výsledku nezasáhli. V B skupině se naprosto nedařilo
Štruncákům, nejelo jim to, takže tvořili jen kulisu souboje já s Rosťou. Měl jsem z
červené ztrátu 12 kol, takže jsem měl co dohánět, Rosťa mi svým častým padáním
taky dost pomáhal, ale nakonec vyhrál o necelé kolo. Pro oba Nováky byla dráha v
Jihlavě nová a dost těžká, snad je to neotráví a příště zajedou lépe.
V Ačku opět suverénní Kulovka, Vujouš nestíhal a v polovině rezignoval. Ostatní se s
velkou ztrátou honili mezi sebou, Nováček s Jaegrem to byly krásné souboje. Pepa
Čechura na začátku ztratil, ale pak zrychlil a nakonec mně i pojel. Fanda ztratil hodně
na černé, ale i tak se v Áčku neztratil a jel pěkně, nepadal a tak skončil nakonec 8.
Po skončení závodu mně Pepek zkontroloval auto, furt nechápal proč to tak divně
jelo - prohnutý střední díl jel po zemi a proto to někdy klouzlo a někdy ne…
Pěkné závody v poklidné atmosféře, Metrák jako spravedlivý rozhodčí, dobrá bašta ti co nepřijeli prohloupili.
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