
DDM CUP TRUTNOV - 23. 9. 2014 
 
V pořadí  čtvrtým závodem pokračoval DDM Cup 2014, a to tentokrát závodem na 
autodráze v Trutnově. Potěšením byla velká účast dětí, a to nejen z domácího klubu, 
protože dorazilo několik dětí z Pardubic a Hradce Králové. Pro všechny organizátoři 
přichystali soutěž v příjemném prostředí, drobné občerstvení, ale zejména klikatou 
trať s neuvěřitelně ostrými zatáčkami. Nyní již mají závodníci svoji úlohy ulehčenou 
tím, že nestojí proti modelům řítícím se po hlavní rovině. Ale i tak bylo pro děti, ale i 
pro přespolní dospělé vcelku problémem zastavit model, zejména na zrádné červené 
drážce. Další lahůdkou na červené je zadní klopená mini-zatáčka, kterou kdo projel 
dvakrát po sobě bez vypadnutí, měl šanci na lepší výsledek. 
 
Kdo měl zájem, mohl si zazávodit již cestou z Hradce Králové na závody a cestou 
zpět díky několika úzkým a rozkopaným objížďkám, konkrétně u Jaroměře a Kocbeří, 
přičemž zejména noční erzeta temným lesem plným divokých zvířat cestou ze závodů 
domů byla srovnatelná s legendární italským Col de Turini. 
 
Žáků nakonec závodilo 11, ačkoliv jich dorazilo více. Možná strach před klikatou 
dráhou převládl nad zájmem si zajezdit. Shodně s loňským závodem, vyhrál ten, kdo 
vypadl nejméněkrát. Děti mají na většině dráhy dobrou možnost modely nasadit, 
nicméně ztráty za jedno vypadnutí se mohly vyšplhat i na celé kolo. Pro nejmenší ze 
žáků organizátoři upravili množství voltů do dráhy, neboť i základních 8V bylo pro 
mnohé z dětí přespříliš. Z velkých ran a upadávajících koleček měli radost snad jen 
výrobci slotracingového materiálu.  
 
Zvítězil dle očekávání  domácí favorit Lukáš Tříska, druhý skončil Miloš Kuřátko a třetí 
byl první z přespolních, konkrétně hradecký Adam Beran. Další, již upravené, pořadí 
bude brzy dodáno. Původně byl totiž sčítáním výsledků závodu dětí pověřen jeden z 
místních, avšak po lehkém nahlédnutí, kdy někteří závodníci neměli připsané vůbec 
žádné pořadí, se zjistilo, že u jedenácti závodníků sečetl nájezdy kol správně jen u 
jednoho z nich. Taky rekord.  
 
Doplňkového závodu dospělých se zúčastnili pouze 4 závodníci, neboť znovu 
nenastoupil domácí favorit Roman Tříska, opět pod výmluvou, že musí řídit závod. 
Zvítězil „neporazitelný“ Doctor, druhý skončil domácí Tonda Tříska a třetí Radek 
Novák.  
 
Velmi nás potěšila „zvědavost“ z řad trutnovských obyvatel, kteří se přišli na závody 
nejen podívat, ale někteří z nich i zavzpomínat na dětská léta, kdy tento kroužek 
navštěvovali. Největším překvapením byla návštěva legendy východočeského 
slotracingu a bývalého dlouholetého vedoucího pana Pavla Rubíka, který se chopil 
doplňkové soutěže o nejhezčí karosérii. Většinu dětí překvapil svým výrokem, když 
upřednostnil papírové karosérie nejmenších modelářů před lexanovými. Tím vyzdvihl 
jejich snahu a šikovnost. V této soutěži zvítězila Bára, druhý skončil její bratr Tomáš 
a na třetím místě se umístila nerozlučná dvojice „bratří v triku“ Pavel a Michal. Tímto 
výrokem snad donutíme i starší děti, aby si vylepšili svou manuální zručnost při lepení 
papírových karosérií.   
 



Díky všem co dorazili, ale i těm, co pro děti přivezli dárky do cen. Konkrétně šlo o 
drobné ceny od pořádajícího klubu Trutnov a o karosérie od BPA slot racing. Každý 
žák si odvezl více drobností více či méně spojených se světem malých koleček. Po 
vyhlášení následovalo hromadné focení a rozchod domů. 
 
Doufáme, že na naši „technickou“ dráhu nezanevřete a na poslední plánovaný závod 
DDM Cupu v Trutnově  (16.12.2014) dorazíte v hojnějším počtu. 
 
Fotky zde. 
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