21.6.2015 - Monacká ruleta tajila konečné výsledky až do samého konce
Jsou dvě jistoty. Závody Hondy v Nové Pace se zcela shodují se závody F1 v Monaku.
A v Nové Pace závody pořádat stále umějí. Tato kombinace i tuto sobotu zaručila
velezajímavé závody. Ani dopolední déšť nezabránil vodákům grilovat kuřata. Protože
černá drážka opět nepočítala (jaké překvapení), ujal se funkce SpyTechu sám Láďa
Hoška a od půli závodu každéu nájezd na černé dopočítával. To způsobilo, že počty
kol i prognózy celkovéhoi nájezdu nesouhlasily, díky čemuž nikdo moc nevěděl,
kolikátý je a kolikátý bude. Jedním slovem RULETA. Z pravidelných účastníků chyběl
třeba JMS nebo Jirka Cihlář. V C skupině zvítězil s jasným přehledem Ota Pačes, který
s bílým modelem ukázal, jak moc má trať v Monaku najetou. V B skupině od počátku
předvedl svoji rychlost Jarda Reček, který vedl s krásnou prognozou do okamžiku,
než se dostal na černou. Tam začal jasně ztrácet kola, nikoliv však vlastní chybou.
Celou skupinu vyhrál a nikdo již v tento okamžil nepochyboval, že závod vyhraje. V A
skupině se pořadí měnilo podle toho, kdo byl na které drážce. Vepředu byli závodníci,
kteří ještě na krajní metalovou drážku čekali. Ti, kdo ji měli za sebou, byli vzadu s
počtem kol i prognozou. To však nic neznamenalo pro konečné pořadí, neboť
někomu oficiální počítadlo přálo více než jiným. Snad jen Láďa Hoška znal přesný
počet kol všech závodníků. Podle všeho měl A skupinu vyhrát Amatér, avšak ani tak
by to zřejmě na Jarečka nestačilo. Nicméně porucha převodovky jeho vozu přes
rychlou výměnu znamenala propad dolů. Velmi rychle jezdili všichni ve skupině,
konkrétně Houska, Barcelona, Ťukainen, Doctor a Pavel Heřman. Bylo jen otázkou
času, kdo z nich se před Amatéra nakonec dostane. Po dopočítání výsledků z černé
se většina závodníků konečné pořadí dozvěděla skutečně až jeho vyhlášením od
Petra Filingera na konci dne, což nebývá obvyklé. Potěšující byla účast hned čtyž
žáků, z nichž byl opět nejrychlejší Roman Klapka. Nicméně ostatní, konkrétně Honza
Gothard, Adam Beran i Michal Hlaváč, mu stále více dýchají na záda. A na stupně
vítězů se nakonec dostali Jarda Reček (jaké překvapení), Doctor a Pavel Heřman.
Kuřata byla skvělá, neboť vodáci nám je i přes naše více než hodinové zpoždění
nástupu na oběd udrželi v horkém stavu. Vůbec to byly další ze závodů plných
pohody a příjemně stráveného času. A nic na tom nezměnilo to, že nakonec nepřijel
ani Erich Honecker ani Sylvester Stallone.

https://www.youtube.com/watch?v=akxks5oNOX0

https://www.youtube.com/watch?v=ptUTtexg7xk

https://www.youtube.com/watch?v=JY9mrKR5SkA

