Závody v Jihlavě 28.1.2017

Hezky do Láďa z hvozdů zařídil – reportáž píšu já, který v tom je celkem nevinně a chtěl si jen
vyzkoušet modely maket a také Hondu na další závod jejího seriálu. Ale všechno bylo jinak, Láďa mě
ukecal na hodinovku modelů Š-130 RS a bylo rozhodnuto.
Sympatické na závodu bylo to, že se nikdo neobtěžoval přejímkou a nikomu to nechybělo. Asi se
Mickey Mouse inspiroval na BPA a posunul naše pravidla ještě o kousek dále. Nikdo tedy něřešil
zpětná zrcátka, stěrače a výfuky.
První kategorií byly Oldtimery, kde jsem nasadil Porsche 917. Závod tentokrát trval 8 x 2 minuty a
mám za to, že jsem po celou dobu vedl, bohužel v poslední rozjížďce se dostavil dobře známý stres
z vítězství a po dvou nevynucených vypadnutích jsem dojel druhý za Mickey Mousem o cca 1 metr.
Druhou kategorií byly tzv . placky, tedy makety automobilů ze serií LeMans nebo Can-Am bez kabiny.
Tohle auto jsem neměl, tedy mi Franta Kačírek půjčil McLaren M8 a já s ním dojel pátý, když
v průběhu závodu bylo nutné provést opravu vypadlého šroubku na šasi. Zvítězil Mickey Mouse.
Třetí kategorií byla auta typu GT, kde jsem si původně dělal velké naděje se svým Ferrari F 40, ale
ukázalo se, že nově postavený a nevyzkoušený model má k dokonalosti velmi daleko. Přesto jsem
dojel druhý, opět za MM. Chybou zde bylo nasazení motoru třídy X-12 – auto bylo těžce
přemotorované a špatně ovladatelné, což v kombinaci s ne zcela vhodnými pryžemi způsobilo jistou
nesjízdnost, takže druhé místo bylo spíš překvapením.
Do hlavního závodu – Škoda 130 RS – jsme s Láďou nasadili model, který dříve vlastnil Doktor a o
kterém je známo, že je jedním z nejlepších . V tréninku jsme ladili kolečka a ze tří směsí jsme vybrali
tu správnou, takže kromě skvělých jízdních vlastností kolečka vydržela celý závod. Podvozek se
vyplatilo zatlumit, aby se ještě trochu zklidnil. Láďa připravil odlehčenou karoserii a tím jsme měli
model připraven do závodu. Dohoda zněla, že Láďa pojede kraje a já středy a skoro jsme ji dodrželi.
To skoro způsobil téměř odpadlý kabel u bílého banánku na mém ovladači – musel jsem spravovat a
Láďa na oranžové za mě plnohodnotně zaskočil. V závodě jsme vedli po celou dobu, náskok byl
nejprve jedno kolo, pak ho Láďa zvedl na 7 kol a pokračovali jsme až k 17-ti kolům, abychom zvítězili
před týmem Mickey Mouse – Metrack o 16 kol.
Závody to byly příjemné, nutno pochválit pořadatele za standardně výborné zajištění celého mítinku
včetně bufetu. Zbývá jen doufat, že řady maketářů se budou rozrůstat a budoucí závody budou
početně více obsazeny.
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