
DDM CUP 2013 - První závod 

 

 

V úterý 17.9.2013 v 17.30 hodin odstartoval první závod šestidílné série s názvem DDM Cup 

2013. Jedná se o závod dětí s modely, které si co nejvíce postaví vlastními silami. Ne všechny 

děti ještě měly ručně vyráběné papírové karoserie, ale do příště je slíbena náprava. Kromě 

karoserií různých barev i tvarů zaujal model policejního vozu, květinový vůz řízený Smajlíkem 

či i v loňsku používané Gallardo Spiderman. Většina malých závodníků si zejména s barevnou 

finalizací dala práci a na zbývajících modelech ani nebylo poznat, že je netvořily děti.  

 

Závodu se zúčastnilo 9 dětí z Hradce, Pardubic a Trutnova. Systém 4 x 2 minuty je adekvátní 

věku závodníků, ale i tak mnoho malých modelářů si mnohdy spíše prohlíželo kamarády a 

pak beznadějně hledalo model po autodráze. Ale všichni měli možnost v klidném závodě i 

nasazovat, lepíkovat a servisovat auta. Trochu starostí působila jen skupina o 5 závodnících s 

pauzírováním, když někdy se na trati díky velkému zájmu o ježdění na startu rozjížďky 

nacházelo na hradecké čtyřproudové autodráze i 5 modelů.  

 

Konečné pořadí není důležité. Mnohem hodnotnější je, jaký zájem děti o závod projevily a 

jak si odpoledne po škole užili. Nikdo neodjížděl domů s tím, že už nikdy nechce přijet. Právě 

naopak! Každý z účastníků si chce zopakovat závod, předvést se se svojí novou karoserií i 

opět získat některou ze sladkých cen. 

 

Výsledky dětí tady 

 

A aby se manažeři, ředitelé, technici a sponzoři malých závodníků nenudili, po skončení 

závodu dětí byl odstartován závod kategorie "oldies". Stejná dráha, stejný jízdní čas,  jen 

napětí mohlo být místo 10V i 12V. Karoserie lexanová - Gallardo. A opět se ukázalo, že 

modely jsou velmi vyrovnané a rozhoduje nikoliv rychlost, ale počet vypadnutí. A jízdní čas 2 

minuty byl shodně s dětmi pro mnohé tak akorát :-)   

 

Výsledky dospělých tady 

 

Věřím, že počet účastníků poroste, již nyní bylo několik omluv pro nemoc. Díky Novisovi i 

Pepínovi za organizaci dalšího ročníku oblíbeného seriálu, na který po dohodě s Radkem 

Pavlíčkem plynule naváže další ročník BPA Gallardo Cupu.  

 

 

  

Novinky pro další závody: 

 

Příští závod v Hradci Králové se uskuteční dne 1.10.2013.  

 

Dospělí se dohodli, že i oni nastoupí do dalšího závodu s papírovými karoseriemi s 

originálními barevnými motivy. Omluvy a výmluvy se nepřijímají. Seznam typizovaných 

karoserií je zde , nicméně vlastní tvorbě se meze nekladou. Pouze upozorňuji, že papírový 

kamion neprojede pod počítadly.  

 



Od příště vyhlašuji soutěž o nejzajímavější karoserii. Pravidla jsou: soutěžící na začátku či na 

konci závodu dodají modely, s nimiž závodí. V okolí se najde nezávislá a do závodu 

nezapojená osoba, která si auta prohlédne a vybere podle svého vkusu nejkrásnější či 

nejoriginálnější model. Vítěz dostane hodnotnou cenu.  

 

Kdo (zatím) nemá doma syna adekvátního věku, může bez starostí přivést na tyto závody i 

dceru. A jak ukazují výsledky, nejsou zástupkyně druhého světa úplně bez šancí na dobrý 

výsledek.  

 

A hlavně: Závod naplánovaný na den 19.11.2013 se uskuteční na reinkarnované autodráze v 

Trutnově. Odjezd bude dohodnutý dopředu, účast povinná. A to teprve budou závody!  

 

Díky všem za účast.  

 

Fotogalerie tady 

 

Doctor 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


