DDM CUP v Trutnově dne 16.12.2014
Díky KAM Trutnov se poslední letošní závod DDM Cupu konal na autodráze na
Trautenberkově panství. Závodilo 18 dětí, z nichž všichni po závodě dostaly od
pořadatelů několik dárků, a to jak sladkých, tak i s automodelářskou tématikou.
Jedinečný byl i ozdobený vnitřní zelený i venkovní modrý vánoční stromek a možnost
občerstvení.
V závodě dětí odstartovalo 5 skupin, přitom první dvě byly tříčlenné. Snížené napětí
bylo ponecháno po celý dětský závod s tím, že přidat volty bylo možné snadným
otočením příslušného ovladače na dráze. S ohledem na stálou absenci SpyTech je
velmi obtížné závod nejen řídit, ale rovněž sledovat průběžné pořadí. Za stoličkou
rozhodčího proto opět po celou dobu zůstal Roman Tříska, nicméně jen dětští
závodníci nejen závodili, ale také servisovali a nasazovali. Výjimkou byla odborná
oprava monitoru, což je zřejmé z pořízeného videa. Tu musel obstarat člověk se
zkušenostmi s opravami techniky v zahraničí.
Vítězem dětského závodu se stal, a to poprvé v historii, Miloš Kuřátko, který jako
domácí využil znalostí dráhy a klidnou, plynulou, ale rychlou jízdou nechal za sebou
ostatní závodníky. Potom Aleš a Lukáš, všichni z pořádajícího klubu. Doma je prostě
doma. Vítězem mezi přespolními se tak stal Adam. Pátý byl Tomáš Kačer.
A hned potom ty ženy. Z 18 závodníků se na 6. místě umístila jistá Lucinka, která ve
svých třech letech porazila při své první návštěvě dráhy v Trutnově hned 12
závodníků. Zlí jazykové se však hned po vyhlášení výsledků ptali jejího hlavního
sponzora i mechanika, proč byla až šestá. Odpověď je snadná. Asi zrovna netrefili
kola...
Sedmá skončila Bára, osmý Sebík a devátý Štěpán. Všichni s pobytem ve městech v
nížině. Až desátý skončil trutnovský Filip, potom Matyáš. Slušné umístění se podařilo
sice domácímu, ale velmi mladém Michalu Třískovi, který se většinou velmi dobře
umisťuje v soutěži karoserií, ale nyní skončil na krásném 12. místě i v závodě. Možná
auto tentokrát nestavěl tatínek. Následovali Dan, Tomáš (neplést s Amatérem, toho
jsme do závodu nepustili), Patrik, Pavel a na závěr bratři Jakub a Matěj.
Což o to, výsledky jsou jedna věc, ale zážitek pro děti, kteří si vlastně sami pořádají a
realizují závod věc druhá. A nutno podotknout, že vše se vydařilo na jedničku. Díky
nejen Tondovi, ale všem z trutnovského klubu za příkladné pořádání závodu. Místní
ochotně lepili, servisovali, počítali, pomáhali, čistili i nasazovali. Jednoznačně proto
palec nahoru.
Po skončení závodu nastala fáze dvě, tedy soutěž dětmi vyráběných, barvených či
lepených papírových karoserií. Sešlo se jen 15 karoserií, ale jako vždy se bylo na co
dívat. Výběru se totiž opět ujala blonďatá pohledná maminka jednoho malého
závodníka. Nerad bych se někdy ocitl v její roli, neboť všechny oči dětí směřují na
ruku vybírající tři nejkrásnější auta. Ale nutno podotknout, že opět vyhráli ti, jejichž
karoserie stály při přípravě nejvíce času i práce.

A jestli měly děti velkou radost ze svých vánočních překvapení, nelze nezmínit, že
slibované VELKÉ vánoční překvapení pro dospělé bylo skutečně VELKÉ. Ačkoliv
závod díky velké účasti dětí končil na všední den s výhledem časného vstávání do
školy i do práce vcelku pozdě, mnohé dospělé svrběly ruce a netrpělivě čekali na
konec závodu žáků. Proto na 4 x 2 minuty nastoupila i v pořadí 6. skupina tvořená
několika statečnými. Kdo kdy v Trutnově na dráze byl, ví, že na fotografiích to třeba
ani tak hrozně nevypadá, ale realita je jiná. Dráha je opravdu menších rozměrů a
zatáčku vskutku prudších poloměrů. Přijel i dnes již legendární Venda Kohout, vítěz
letošní pražské Šestihodinovky, která se koná na Letné. Dalším závodníkem byl
Tonda, jehož jsme pro jistotu nechali trochu vymrznout u Penny v Jaroměři s
odůvodněním, že sraz byl u místního Lidlu. Potom Novis a Doctor. Nikdo další nenašel
odvahu. Výmluvy na nutnost jet s dětmi domů či řídit závod byly jasné zástěrky
zbabělosti. Nástup na trať, dvě minuty warm-upu a rovnání na start. A hned potom
to překvapení. Nikdo z domácích, byť jsme zkoušeli různé metody výslechů, nechtěl
prozradit, co dospělé čeká. Obavy (či očekávání), aby nebyl trapně okopírován
program z pardubického BPA se bohudík - bohužel (každý nechť si vybere dle
preferencí) nenaplnily. Čekalo nás něco mnohem horšího. S úsměvem na rtech sáhl
jeden z místních pod trať, přehodil kabely přivádějící proud do dráhy a sdělil, že
dospělí budou závodit obráceně.
Pokud Krakonoš dokázal seslat na Trautenberka déšť, kroupy, hromy a blesky,
nebylo to nic v porovnání s tím, co (a kam) poslali místního vtipálka všichni tři
netrutnovští závodníci. Nic naplat, vtip to nebyl ani náhodou, okamžitě se startovalo.
Volty šly okamžitě dolů a závodníci, z nichž někteří trénovali i několik hodin před
závodem dětí, začínali v průběhu závodu poznávat novou trať. Jestli cesta původním
směrem je v Trutnově peklo, těžko říct, jak označit cestu směrem naruby. Prostě
bloudění v mlze spojenou se slaňováním z karuselu dolů a hledáním jednoho kola,
kdy člověk ani jednou nevypadne. Krásný vánoční dárek.
Nicméně ani domácí závodník neměl na růžích ustláno, neboť Krakonoš je osoba
spravedlivá a po takovéto ráně do **** (míněno pod pás), musel přijít trest. A taky
přišel. Tonda vystřídal v závodě snad čtyři ovladače a musel končit s prostou růžovou
Parmou. Že mu nikdo ze soupeřů nechtěl jiný ovladač půjčit je snad po incidentu se
směrem závodu více než jasné.
A tak závodníci buď bloudili po trati hledající vlastní drážku či bloudili po místnosti a
hledali funkční ovladač. Modely, régly i závodníci dostali co proto. Nutno ještě
podotknout, že vtipálek za pultem omylem nastavil čas první jízdy na 4 minuty, což
bylo vskutku neúnosné. Od druhé jízdy se proto jely standardně jen minuty dvě.
Krásné vánoční překvapení. Již bezprostředně po závodě se sešli nejmenovaní, aby
promysleli, co se trutnovským provede na dráze v Hradci.
Díky všem do Trutnova za nezapomenutelný zážitek s přidanou hodnotou. Díky
rodičům, kteří poslali či přivezli své děti na pouťovou atrakci jménem DDM CUP.
Tímto závody pro letošek končí, ale už 13.1.2015 pokračují závodem na autodráze v
Hradci Králové. Do té doby krásné Vánoce, hodně dárků pod stromečkem, bujarého
Silvestra, plno zdraví a svěžesti všecho druhu a v lednu zase na závodech na
viděnou.

Doctor
P.S: No po pravdě, ono to s tím směrem závodu zase tak strašné nebylo. Kdo závodil
před 21 lety na původní dráze v Trutnově na Krakonošově poháru, tam se také
jezdilo oběma směry. A některé věci se v životě prostě nezapomínají.

