Třicetšest závodníků, osmnáct týmů, čtyři hodiny ostrého závodění, dva vítězné týmy a
nespočet minut dobré mikulášské zábavy. Tak takový byl BPA CUP v Pardubicích konaný ve
dnech 5. a 6. prosince 2014.
Výsledky závodu jsou zde. Pořadí určoval součet bodů získaných ve dvou samostatných
hodinových závodech. Při shodě bodů určilo pořadí celkový nájezd kol.
V kategorii SUPERPRODUCTION nastoupily jen dva týmy a vítězem se stal Leon.
Prvním týmem, který úspěšně prošel přejímkou, byl SCRC Vienna (a to byť musel přijít
opakovaně).
Vítězem internetové ankety se stal tým Roka Roka (píše se bez pomlčky).
Zlatou cenu dostal i závodník, který na závody nakonec nedorazil.
Potěšila nás hojná účast čestných hostů a legendárních modelářů.
Tým s největší vlastní fanouškovskou základnou byl Hoja Hoja (zde je případné užití pomlčky
nejasné).
Hlavním partnerem závod byl BPA slot racing, který každému týmu, který přijel na závod,
daroval karoserii z vlastní produkce a zdarma poskytl nespočet dobrých rad.
Konkrétní ceny pro účastníky dodali také HRC slot racing, Kamil Klapka, Jirka Míček Senior,
Venda Kohout a Jirka Štrunc.
Zvláštní poděkování patří paní Kalhousové za zajištění perfektního bufetu a Vladimíru
Horkému za rychlou a účinnou pomoc při odstraňování technických problémů žákovských
modelů.
Pevně věříme, že všichni členové týmů, které obdržely ceny obsahujících alkohol, si mohou
bez pomoci jiných toto shrnutí přečíst.
Díky všem, kdo dorazili v mikulášských převlecích a kostýmech.
Potěšila širší účast žáků. Odměnou jim byly barevné létající talíře typu S.O.S. Oceans.
Závodu se zúčastnili automodeláři nejen čeští a moravští, ale i zahraniční. Je třeba
vyzdvihnout výkony modelářů ze Slovenska, Rakouska, Španělska a Anglie.
V celkovém pořadí zvítězil Pat a Mat. A protože na místě závodu byl i zástupce hlavního
partnera závodu BPA slot racing Radek Pavlíček, jednoznačně změnil s okamžitou platností a
bez možnosti odvolání pravidla tak, že aktuální vítěz závodu obdrží od BPA slot racing
konkrétní karoserii, kterou musí použít pro další závod BPA Cupu, kterého se zúčastní. Přitom
výběr typu karoserie, tloušťky lexanu i rysky pro obstřižení je jen na zástupci BPA slot racing.

Další závod se koná dne 31.1.2015 na autodráze AMC Praha 6. Počet týmů bude opět
omezen. Registrace na závod bude brzy otevřena.
Jsme rádi, že jste na našich závodech.
SCRC Pardubice

