DDM CUP Hradec Králové dne 25.11.2014
Na další závod DDM Cupu konaného v Hradci Králové se na konci listopadu
letošního roku dostavilo v úterý večer po práci, škole či školce pouze 14 dětských
závodníků. Některé rodinné týmy dorazily v plné sestavě, jiné byly oslabeny z
rozličných důvodů. Do závodu žáků se pro pozdní příchod nemohli navíc zapojit dva
další závodníci pod 15 let, konkrétně Štěpán Brož a nově příchozí Dan Rygl, kteří
přijeli po skončení přejímky. Aby si však také zazávodili, byla pro ně vyhrazena B
skupina v závodě dospělých s tím, že je doplnil Michal King Beran.
Zpět k žákům. Dvě skupiny jely po pěti, nejlepší A skupina závodila ve čtyřech
jezdcích. Již první obveselení v závodě přinesla C skupina, v níž nastoupili hned tři
závodníci s bílými vozy a tak se stalo spíše pravidlem než výjimkou, že žáci sledovali
cizí model místo svého. S ohledem na charakter hradecké trati to moc nevadilo, auta
na méně voltů jezdívají dětem do šesti či sedmi let bez vypadnutí bez ohledu na
pozici prstu na ovladači. Přesto to byla skupina vyrovnaná, přičemž zajímavé je, do
jaké míry jsou mladí závodníci zodpovědní a odmítají závodit s vozem, z něhož jim
například odpadl lepík. Mnohdy proto před pokračováním v závodě preferovali
zajištění nového lepíku místo toho, který jim aktuálně z papírové karoserie odpadl.
V dalších skupinách již závodí žáci starší, čemuž odpovídá i skartační potenciál
závodníků či počty ujetých kol. Ale i zde se jako obvykle vyskytly špatně zapojené
ovladače, nepojízdné modely či nespokojenost s pomalou reakcí nasazovačů.
Organizátoři opět nechali řízení závodu na samotných závodnících a jen výjimečně v
nasazování pomáhali dospělí. Svévolné odchody nasazovačů během závodu se
zatím netrestaly, nicméně k tomu příště dojde, pokud však důvodem odchodu
nebudou nezbytné povinnosti biologického rázu. A mezi ně zábava na chodbě či
hraní her na mobilech rozhodně nepatří.
A nyní k výsledkům. Adam King Beran měl v první jízdě potíže s roztrženým kolem a
konkurenceschopné výsledky začal zajíždět až po výměně všech kol na svém autě.
Proto vcelku jednoznačně opět vyhrál jeho věčný rival na těchto závodech Lukáš
Tříska, který jako jediný aktivně reprezentoval slavnou závodnickou rodinu z
Trutnova. Miloš Kuřátko skončil druhý a na třetím místě se umístila oslavenkyně dne
Kateřina Mušáková, která k běžné věcné ceně ze závodu dostala ještě další drobný
dárek k svátku. Adam skončil až čtvrtý, jeho mechanici se budou muset příště více
činit.
Pořadí na pátém, šestém, sedmém, osmém a devátém místě se odlišovalo velmi
malým metrovým rozdílem. Pouhé čtyři dílky dělily Jakuba Nováka a Janu
Mušákovou. Jedno kolo a kousek dělil Aleše Rudolfa a Matěje Nováka. Na Matěje
ztratil Sebík Mizera pro změnu méně než jedno kolo. Rovněž pořadí na dalších
místech bylo těsné, například Martina Majera a Filipa Frýdla dělilo přesně jedno kolo.
Tobias a Tomáš svedli souboj školkových dětí o poslední bodované místo.
Bezprostředně po závodě opět došlo na nejkrásnější karoserie. Tentokrát bylo
možné do soutěže zapojit dětmi vyráběné karoserie bez ohledu na materiál. Výběrem
byla opět pověřena ruka nejpovolanější. Okem i srdcem vybrala tři nejhezčí karoserie
dětí naše Věra, která se těchto závodů účastní již pravidelně. Cenné body do

celkového hodnocení i chutné ceny si odnesli Lukáš, Štěpán a Tomáš. Všem
gratulujeme.
Po vyhlášení závodu dětí závodili dospělí. Respektive to tak ani při startu B skupiny
nevypadalo, neboť zde jeli opozdilci Štěpán Brož a Dan Rygl. Třetím do mariáše měl
být Michal Beran, ale protože by zde došlo k nepovolené výhodě v podobě jeho
výhledu na celou trať, dostal ovladač opět do ruky Adam. V konečném účtování
Štěpán Adama porazil rozdílem sedmi kol. Potěšující je, že poprvé a bez tréninku
mohl do závodu odstartovat Dan Rygl a 109 kol není na debut nic špatného. Spíše
naopak. Závodil statečně až odvážně a pevně věříme, že první návštěva DDM Cupu
u něho nebyla zároveň poslední.
V A skupině dospělých bylo naopak od počátku zřejmé, že nejde o závod dětí, a to
jak vzhledem modelů, tak vzhledem závodníků. Snad ani pohled na výsledky
nedokáže vypovědět dostatečně o tom, jak vyrovnaný závod to do posledních vteřin
čtvrté jízdy byl. Všichni závodili podle známého hesla "není důležité se zúčastnit, ale
vyhrát". Proto se několikrát stalo, že z neznámých důvodů závodníkům vypadávaly
banánky ze zdířek či se samovolně otáčely voliče voltů. Někdy tyto problémy nastaly
dokonce i současně. Jen jednou se nepodařilo důvěřivému závodníkovi na podlou
lest přijít včas, tedy do startu jízdy. Nutno však podotknout, že pachatel činu v tu
dobu také sportovně s modelem stál na trati a kochal se nechápavým obličejem
oklamaného. Možná i toto celý závod rozhodlo. Rozdíly mezi závodníky během
celého závody nepřesáhly tři kola. V poslední jízdě byl rozdíl mnohem menší,
zpočátku vedl Doctor, těsně sledovaný Novisem. Věčný vývojář Roman a úřadující
vítěz pražské Šestihodinovky Venda ztráceli dvě kola. Potom Doctor vypadl a vedl
Novis. V posledních 30 vteřinách vypadal závod rozhodnutý, nicméně tentokrát
vypadl Novis a způsobil totální kolaps průjezdnosti dráhy. Svědomití nasazovači z
řad dětí měli plné ruce práce, závod nebyl zastaven a problematickým místem byl
(vzhledem k věku, zkušenostem i aktuální životní formě) schopen bezpečně projet
jen Venda Kohout. Tím i závod celkově vyhrál, přičemž další pořadí bylo určené
neznámým nasazovačem, který postupně vložil ostatní modely zpět do hry, a to v
pořadí uvedeném ve výsledkové listině. Infarktový závěr !
Nutno podotknout, že jak závodníci, tak zejména všichni přihlížející se dostatečně při
závodu dospělých bavili. A všichni čtyři jezdci dali svým příkladem především dětem
jasný příklad, jak se při závodech nechovat. Výkřiky "zastav dráhu vypadl jsem" či "to
se nemuselo vypínat já v tom nejsem" dětem jasně ukázali, jak moc rekreačně
všichni dospělí na tyto závody jezdí :-)
Opět velké díky jak pořadatelům, tak zejména všem, kdo si v týdnu našli cestu do
DDM Barák na dráhu spravovanou Vendou Kohoutem. Další závod bude na
Krakonošově panství těsně před Vánoci. Proto si již teď všichni do kalendářů napište
velkým písmem: 16. prosince 2014 je DDM Cup v Trutnově !!!
Do té doby naviděnou.
Doctor

