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Dne 25. ledna 2014 byla zahájena letošní sezóna BPA Cupu, která odstartovala
prvním závodem v Jihlavě. Jelikož se páteční trénink nekonal, vyrazily všechny týmy
již v brzkých ranních hodinách. Tento den začal velmi netradičně. Amatér přijel zcela
výjimečně včas a tak Roman (Věčný Vývoj) byl z této neobvyklé situace natolik
vykolejen, že na něj naše výprava musela čekat dalších patnáct minut. Ale to by
nebyl Roman, aby pro své zpoždění neměl náležité vysvětlení. Popisoval nám velmi
zajímavý příběh, kde kolem čtvrté hodiny ranní zpozoroval, že v ložnici není sám. A
tak začal jeho noční boj s nezvaným hostem „prý sýkorkou“. Honil jí nejprve rukama
a poté do ní šťouchal koštětem, ale aby sýkorka po návratu do přírody nebyla příliš
vyčerpaná, museli dělat pauzy. Dále to nebudeme raději rozpitvávat a vrátíme se k
závodu. Po ranním tréninku jsme přistoupili k přejímce, kde podle tradice byl
odměněn tým, který přišel na přejímku nejdříve (respektive už čekal u pultu, kdy
přejímka začne, aby mohl převzít cenu). Aspoň se ukázalo, že si někdo přečetl
reportáž z minula. Přejímka probíhala v poklidném duchu, až na konci se zjistila
neobvyklá věc a to, že přebývá sto korun. Po krátkém obviňování, že za to můžu já,
se ukázalo, že prvnímu týmu, který jako jediný přejímal Roman, vrátil stokorunu ze
své peněženky, jelikož ještě neměl drobné. Amatér by podotknul, že v jeho věku už
se to může stát.
Do závodu nastoupilo deset týmů. Což znamenalo pouze jednu skupinu, ve které se
dvakrát pauzírovalo. Úvod do závodu byl hned v první zatáčce přerušen díky
hromadnému karambolu a v podobném duchu se odehrávala celá první hodina
závodu. Někteří jezdci si neúmyslně zahráli na pojízdnou šikanu, což mnozí velmi
těžce nesli, ale naopak to zpestřilo atmosféru a nechyběla sranda i popichovačné
poznámky. Ke konci v celku vyrovnané jízdy následovala pauza na oběd, kde Roman
opět perlil. Přišel do bufetu pozdě, když už většina seděla nad výborným řízkem se
salátem. Vyzvedl si svojí porci a po zjištění, že se nemá kam usadit nám začal
přednášet úryvek z bible. Myslel si, že nás to rozhodí, pustí ho někdo sednout, ale to
se velice mýlil. Byl usměrněn jedním raději nejmenovaným jedincem „už drž hubu a
pojď si sednout ke mně na koleno“.
Po odjetí první části, následovala velmi potřebná pauza na opravení už tak velmi
„rozebraných“ modelů. Před druhou částí závodu následovala krátká přejímka, kde
všichni prošli skoro bez ztráty kytičky. A nastoupili v pořadí: Pat a Mat, MMT1, Věčný
Vývoj, hysTerky, TiCoUrčitěNevyhrajou, Roka-Roka, pitný režim, HRC, brumíci a
MyJsmeVámToŘíkali. V tomto pořadí byl závod také dokončen akorát hysTerky a
TiCoUrčitěNevyhrajou si prohodili místa a Pitný režim se propadl na předposlední
pozici, ale také se postaral o největší zpestření druhé části závodu. Nejprve se jim
zastavil jejich rychlý vůz. Po výměně koleček, kartáčků, skoro i motoru a následné
mohutné humorné debatě mezi servismanem a jezdcem, která byla doprovázena
mohutným smíchem přítomných, bylo zjištěno, že veteránský ovladač odešel do
věčných lovišť a to už někteří jezdci nevydrželi a vyprskli smíchy.
Po úspěšném skončení závodu následovalo jak je už zvykem rozdávání hodnotných

cen, jako jsou karoserie BPA, podvozky, vouchery od e-slotcar.cz, pardubické
perníčky, motor skládaný přímo od VV a asi největší rozruch vyvolala viagra BPA,
kterou dostali hlavně ti starší.
Na závěr děkujeme pořadatelům za skvěle připravené závody (bufet) a těšíme se na
další termín závodů v Ústí nad Labem.
Na motivy pardubického klubu s menšími úpravami Tereza Filingerová.

