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Včerejší závod na hradecké dráze byl zajímavý hned z několika důvodů. Přestože
účast na úterním předposledním soutěžním závodě letošního ročníku nebyla vysoká,
ale to přesto nesnižuje sportovní výkony jednotlivých jezdců. Pouhých 11 závodníků (
8 žáků a 3 dospělí ) bojovalo zarputile o příslovečné metry ba i doslova centimetry
vzhledem k délce, resp. krátkosti hradecké autodráhy.
První potěšující věc pro závod byla, když se „k nám“ dostavil po delší pauze
pardubický špičkový matador Roman Kalhous a další dosti zajímavou, když Štěpán
Brož ( žák ) přišel na dráhu později a jel závod společně s dospěláky, dále popíši, co
bylo na tomto tolik zajímavého.
V dětské kategorii se neudálo v pořadí nic převratného a ze dvou skupin jezdců
zvítězil Lukáš Tříska, druhý skončil Adam Beran a třetí domácí Martin Majer. Na
dalších místech se seřadili v pořadí Matěj Novák, Lucinka Marková a dvakrát Třískovi
Pavel a Michal. Po skončení jízd proběhla u dětí oblíbená soutěž o „nejkrásnější
karosérii“. Bohužel jsem nezaregistroval pořadí ani vítěze, doufám, že mi to dotyční
prominou.
A teď k mé poznámce ohledně Štěpána Brože, ve skupině mezi dospěláky jel jako o
život a po první drážce i po druhé byl neustále na čele skupiny a nemohl jsem ho
předjet já ani ostatní. Ve třetí a hlavně čtvrté konečné jízdě, díky Štěpánově
vypadnutí, jsem získal náskok několika metrů a ty jsem dokázal s vypětím všech sil,
svých i auta uhájit velmi těsný náskok ( 13 metrů ). Na třetím místě velmi slušnou
rychlou jízdou zakončil Radek Novák a čtvrtý Roman Kalhous, který doufám přijde i
na další závody našeho Cupu.
Gratuluji ještě jednou Štěpánovi k fantastickému závodu. Jeho zařazení ve výsledcích
závodu na konec pole žáků ( 8.místo mezi dětmi ) je nakonec vůči jeho výkonu
vcelku nefér, ale věřím že mu jízda s dospělými dala hodně zkušeností pro další
závody ( kdyby se přepočítal jeho výkon, vyhrál by dětskou kategorii suverénně s
velkým náskokem více jak 10 kol ).
Děkuji Radkovi Novákovi za řízení závodu ( stejně jako v minulých závodech po celý
uplynulý ročník ), dále zvu všechny závodů chtivé děti, dospělé i diváky na poslední
soutěžní hradecký závod tohoto ročníku 19.května do prostor DDM.
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