Hradecký DDM CUP čtvrtek 11.února 2016

Opět po dvouměsíční přestávce jsme se sešli na čtvrtečním soutěžním závodě na hradecké
autodráze. Po asi půlroční přestávce jsme přivítali Radka a Matěje Novákovi opět mezi námi,
jezdilo jim to výborně, nic nezapomněli ze svých jízdních schopností a Radek obsadil celkové
druhé místo.
Tento závod byl i přes malou účast závodníků zajímavý a napínavý. Pouhých 9 závodníků (
6 žáků a 3 dospělí ) bojovalo o příslovečné metry vzhledem k délce resp. krátkosti hradecké
autodráhy.
V dětské kategorii bylo pořadí tentokrát jednoznačné , protože Adamovi po první jízdě
zpomalilo auto a ani po výměně zadních kol nechtělo zrychlit na standardní výkon, konečná
diagnostikovaná závada (došly uhlíky v motoru), jako mechanik se omlouvám, Adam mě před
závodem ukazoval autíčko ať se na něj podívám, bohužel asi už blbě vidím? Takže Lukáš Tříska
byl v čele s velikým náskokem osamocen. Druhý skončil Martin Majer a velmi smutný třetí Adam
Beran, bramborové čtvrté místo obsadil nováček Adam Trojan (Trutnov). Na dalších místech se
seřadili v pořadí Matěj Novák a další ze začínajících hradeckých jezdců Dominik Trunec.
Po skončení jízd proběhla u dětí oblíbená soutěž o „nejkrásnější karosérii“. Kde pořadí bylo
následující 1. Adam Trojan, 2. Matěj Novák, 3. Martin Majer.
V dospělácích se závodilo tak, že Radek Novák měl opět velmi rychlý vůz, ale přeci jenom
pár vypadnutí mě pomohlo předjet Radka o pár kol a tím jsem zvítězil a získal první místo v tomto
závodě. Druhý nakonec skončil on sám a třetí dojezdil Tonda Tříska. Můj pocit ze závodů byl, že
většině opravdu nešlo o konečné pořadí v závodě, ale o to si zajezdit a užít si trochu dobré nálady.
A zvláště dětské nefalšované radosti z této hezké zábavy.
Všichni závodníci dostali sladkou odměnu v podobě bonbonů a jiných malých sladkostí.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili letošních závodů a zvu všechny závodů chtivé děti, dospělé i diváky
na další pokračování soutěžních klání našeho malého seriálu závodů 10. března 2016 do Trutnova.
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