Na předposlední závod DDM Cupu 2016 do Trutnova dorazilo jen několik závodníků a to
konkrétně 5, z toho 1 přespolní. Ostatní se předem omluvili, ale tím se ochudili o velice zajímavý
zážitek. Ale to až posléze. Abychom mohli vůbec odstartovat, najali jsme 2 mladší bratry našich
modelářů, rozdělili je do dvou skupin a začali závodit. První „slabší“ skupina odjela v poklidu na 3
drážkách a jak každý ví, zákon schválnosti funguje všude. Při poslední jízdě přestalo fungovat počítání.
Bohužel tuto závadu se nám nepodařilo odstranit a tak jsem se odhodlal k „pravěkému“ počítání kol
s tužkou a papírem. Během pěti prvních kol to vypadalo dobře, ale potom jsem se do toho tak
zamotal, že jsme museli restartovat poslední jízdu a požádat přítomnou babičku Adama Berana o
pomoc při diktování průjezdu kol. A to byla ta „slabší“ skupina. U druhé skupiny „mladých
dravců“jsem si to opravdu netroufl, vždyť při časech na jedno kolo kolem 4,5s to není ani v lidských
silách. Takže se „rada starších“ usnesla a každý z rodičů si vzal svého potomka na starosti. Já počítal
Lukáše, Michal Beran počítal Adama a Adama Trojana si vzala na starosti jeho babička. A byl to docela
mazec, ale na konec se to povedlo odjet. A za to jim patří velké díky.
Mezi žáky zvítězil doma neporažený Lukáš Tříska (96 kol 16m) a stanovil tak nový „oficiální rekord
dráhy“ zajetý na 4x2 min. Na druhém místě skončil další domácí talent Adam Trojan (91 kol 16m) a
třetí skončil jediný přespolní Adam Beran (81 kol 5m). Na 4. místě dojel Sebastian Ludvigh, na 5.
místě jeho bratr Kristián a na 6. a 7. Dojeli bráchové Ethan a Ari Brar.
Vzhledem k technickým problémům a nedostatku dospělých závodníků, byl tento vložený závod
zrušen.
Proběhla taktéž soutěž o nejkrásnější karosérii, kde zvítězil Adam Trojan, na 2. místě byl Sebastian
Ludvigh a 3. skončil Ethan Brar.
Velké díky patří všem, co do Trutnova přijeli nebo přišli a podpořili mladé závodníky v jejich
mnohdy napínavém závodění . Doufáme, že se brzy zase na naší dráze sejdeme a to v hojnějším
počtu jak u dětí tak dospělých.
Další poslední závod tohoto ročníku se jede 16.6.2016 v Pardubicích, kde proběhne i vyhlášení.
Fotky zde.

