DDM Cup červen 2016 - HK - vyhlášení

Ve čtvrtek 16.6.2016 v podvečer se na autodráze v Hradci Králové uskutečnilo závěrečné
závodění a vyhlášení DDM cupu 2015/2016. Šlo především o společné setkání a ukončení
sezóny. Samotný závod byl vyhlášen v kategorii „JEDU S ČÍM CHCI“ a jediným pravidlem bylo
to, že samotný model musel objet dráhu. A opravdu se bylo na co dívat. Musím uznat, že se
děti opravdu činili a jejich fantazie je v těchto směrech nekonečná. Ani někteří dospělí se
zahanbit nenechali. V samotném závodě nešlo o konečné pořadí, ale o zážitek z jízdy
s některými „monstry“. A o samotné kolize nebyla vůbec nouze, vždyť se v samotném závodě
např. proháněli dva trucky s přívěsem, ježek a dokonce i vrtulník a prase.
A co se týče vyhlášení celého ročníku. Tak mezi žáky zvítězil Lukáš Tříska, na 2. místě byl
Adam Beran a 3. Štěpán Brož.
V doplňkové kategorii dospělých zvítězil Tonda Tříska, na 2. místě byl Vašek Kohout a 3.
Amatér.
Na konci závodu byly vyhlášeny 3 nejkrásnější modely. 1. místo obsadil „obří truck“ Tondy
Třísky, na 2. místě byl „cisternový kamión s vlekem“ Michala Třísky a na 3. místě skončila
motokára Lukáše Třísky. Je vidět, že v Trutnovském klubu se dětem opravdu věnují po
manuální stránce. „ Prostě dobrej oddíl“.
Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorům tohoto podniku, za jejich trpělivost a snahu
v dnešní složité době se věnovat dětem a vést tyto děti k něčemu prospěšnému. Je vidět, že
děti to opravdu baví a že se mezi nimi začínají objevovat i nové tváře,v které doufejme u
tohoto krásného koníčku vydrží i nadále. Moc bych chtěl poděkovat také Vendovi Kohoutovi,
že sehnal pro děti tolik krásných cen a nádherných pohárů.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásné prázdniny, odpočněte si od závodění a
modelační, a v příštím ročníku DDM cupu AHÓÓÓÓÓJ !!!!!!
T.T.

