DDM CUP TRUTNOV 13.1.2016

Na další závod DDM Cupu 2016 v Trutnově dorazilo v chladném středečním podvečeru celkem 9 žáků
a 4 dospěláci. Před závodem byla provedena přejímka modelů a bylo potěšující, že všichni závodníci
měli své modely podle nově upřesněných pravidel.
V žákovské kategorii byl závod již od začátku jasnou kořistí domácího favorita Lukáše Třísky, a to
převážně z důvodu neúčasti jeho největšího rivala Adama Berana. Jediným konkurentem mu byl
Štěpán Brož, který obsadil v konečném pořadí 2 místo se ztrátou 5 kol. Komu se tentokrát závod
velice povedl, byl domácí Adam Trojan, který startoval teprve v druhém závodě ve své krátké závodní
kariéře a obsadil krásné 3 místo. Na 4 místě si pro svůj životní úspěch dojel Michal Tříska, 5 byla
jediná dívka ve startovním poli Lucinka Marková. Na 6 místě dojel domácí Matyáš Píro, 7 byl Pavel
Tříska, 8 Matěj Novák a na posledním 9 místě byl taky domácí Adam Jelínek. Jak je již na těchto
závodech zvykem, tak se děti po ukončení závodů nejvíce těší na soutěž o „nejkrásnější karosérii“.
Rozhodování jsme svěřili do rukou přítomné maminky Adama Trojana, která již má praxi z minulého
závodu. V této soutěži zvítězil Adam Trojan, druhý skončil Štěpán Brož a na třetím místě se umístila
Lucinka Marková.
Doplňkového závodu dospělých se zúčastnili 4 závodníci. Tentokrát šlo spíše o pobavení a co
nejméně vypadnout, protože nám zůstali pouze 3 nasazovači. Ještě že se v průběhu závodu objevil
školník z místní školy, kterého jsme ihned pověřili nasazováním. Zároveň byla mezi dospěláky
vypsána mini soutěž. Šlo o to, kdo za 2 minuty zajede na všemi oblíbené červené drážce nejvíce kol.
Zvítězil domácí Tonda Tříska (22 kol a 7 metrů) a vyhrál hodnotnou cenu - sušenku. V celém závodě
zvítězil domácí Tonda Tříska, druhý skončil Amatér, třetí byl Vráťa Brož a na čtvrtém místě byl Radek
Novák, kterého jsme opět po delší odmlce rádi přivítali na startovní čáře.
Velké díky patří všem, co přijeli v tomto nevlídném počasí k nám do podhůří, ale i přítomným
divákům z řad rodinných příslušníků. Je totiž potěšující, že v dnešní uspěchané době si někteří rodiče
najdou čas se podívat na to, čemu se jejich ratolest ve volném čase věnuje. Doufáme, že se brzy zase
na naší dráze sejdeme, a to v hojnějším počtu jak u dětí tak dospělých.
Další závod se jede 11. 2. 2016 v Hradci Králové a znovu bude provedena přejímka modelů.
Fotky zde.

