Březnové BPA G12
Další díl nekonečného seriálu s názvem BPA G12 po urputném boji vyhrál Radek
Novák o 4 kola před obhájcem vítězství z minulého měsíce Vendou Kohoutem. Vyhrál
ten, kdo jel nejen rychle, ale také nejméně padal, protože byla velká nouze o
nasazovače. Díky proto patří Tondovi Třískovi, který celý zpocený běhal zleva
doprava, aby nasadil všechny, kteří právě vypadli. Myslím, že příště raději nastoupí
do závodu.
Do závodu samotného nastoupil někdo s maketou (Roman, Franta, Láďa von Hvozd,
Standa), někdo s Hondou (El Medico), a ostatní s G12. Souboj žáků chystajících se
tímto i na MČR žáků v Jihlavě vyhrál Adam o 9 kol před Lukášem, ale na Vysočině na
konci dubna to může být naopak. Kdoví. Souboj dvou vozů Škoda 130 RS vyhrál
Láďa, když Franta ze závodu po konstatování "to jsou jatka" před polovinou
odstoupil. Jeho místo v závodě však záhy zaujal Standa Němeček, který se marně
prostřednictvím svého GSM telefonu domáhal účasti v závodě v době, kdy všichni
důležití byli ukryti v bezpečí protiatomového krytu. Ale i tak si snad i Standa nakonec
dostatečně zajezdil v další z "pralesních lig" plných skartací a dopravních kolapsů ne
nepodobných strahovskému tunelu či jižní spojce. Závod se totiž zastavoval jen při
incidentech v tunelu, kam se ani Afganistanem utužený Tonda neodvážil vsunout
ruku. Škoda jen, že z dráhy museli předčasně odjel Voříšek se Starostou, neb to
bychom se odvážili k závodu o dvou skupinách.
Jako obvykle se nekonala přejímka a do závodu mohl nastoupit každý s tím, co si
doma přichystal a chtěl si momentálně vyzkoušet. A ani inserty do kol či jejich matice
v příslušné barvě nebyly potřeba. Za důležitější jsme považovali to, že se zase
modeláři v týdnu sešli pod jednou střechou a každodenní starosti vyměnili za diskuze
o autíčkách všeho druhu. Mám pomalu pocit, že se takto zdárně blížíme anglickému
klubovému životu. A to by bylo jen dobře...
PS Chceme informovat, že při těchto závodech nebylo usmrceno ani zraněno jakékoli
zvíře, zbytky potravin z bufetu byly ekologicky zlikvidovány a ani Vořišek si tentokrát
nic neudělal...

