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Hned na úvod je třeba uvést, že tato reportáž bude zřejmě netradiční a neúplná, protože je 

psána týmem, který se BPA Cupu zúčastnil poprvé, aniž by vůbec tušil, že povinnost 

vítězného týmu napsat reportáž ze závodu existuje, natož že by ho taková povinnost dokonce 

mohla postihnout. Proto se za její nedostatečnou úroveň předem všem omlouváme. Závod se 

konal na asi většině účastníků dobře známé dráze v Nové Pace, organizační zajištění bylo 

naprosto bezchybné, také nocleh byl v porovnání s většinou jiných závodů nadstandardní (na 

skutečných postelích). Díky spolupráci s místními vodáky byla zajištěna možnost teplé 

snídaně a v sobotu byla k obědu vynikající grilovaná kuřata (viz fotoreportáž na stránkách 

SCRC Pardubice), a to i přes poněkud chladné a deštivé počasí. Navíc bylo k dispozici 

(přinejmenším v pátek) zdarma pro všechny účastníky plzeňské pivo, což jistě všichni, kdo ho 

mohli „ochutnat,“ velice ocenili. 

 

Samotný průběh závodu byl zřejmě neočekávaný, především pak pro autory této reportáže. 

První hodinu vyhrál tým Persico s modelem se sériovým motorem Retro za cenu asi 350,- Kč, 

což také Mickey Mouse všem rád a opakovaně zdůrazňoval. Zvítězili s náskokem asi 11 kol 

před týmem PraVosa z Chomutova, který se BPA Cupu účastnil poprvé a přijel v podstatě na 

průzkum, takže jeho členové před závodem měli jako jediný cíl neudělat si příliš velkou 

ostudu. Jeho nezkušenost se mimo jiné projevila už při přejímce, kdy jeho členové vyděšeni 

informací, že poslední tým na přejímce bude nespecifikovaným způsobem potrestán (stále 

nevíme jak), absolvovali přejímku jako první, za což získali ocenění (o kterém byli 

přesvědčení, že zůstane jediné). Jako další v pořadí skončil asi o čtyři kola tým Pat a Mat, 

výrazně ovšem v důsledku vítězství v předchozím závodě hendikepovaný „nerozbitnou“ 

karosérií. Přesto však v závěru závodu týmu PraVosa citelně zatápěl. Máme za to, že výsledek 

první hodiny byl také hodně ovlivněn rozlosováním do skupin, protože silný tým Věčný vývoj 

se ve své skupině musel vyrovnávat s velkým množstvím nezaviněných kolizí. Především 

v jejich důsledku skončil až pátý, což mělo nakonec rozhodující vliv na konečný výsledek 

závodu. Zklamaní byli také určitě členové týmu Katalánští lvi, kteří zřejmě zvolili špatné 

nastavení modelu. 

 

Druhá hodina v rychlejší skupině začala drtivým nástupem týmu Věčný vývoj, který získal 

před všemi ostatními značný náskok. Přibližně do poloviny druhého závodu se vpředu držel 

také tým MyJsmeVámToŘíkali s náskokem asi deseti kol před zbytkem pole, které jinak bylo 

velmi vyrovnané, včetně vítěze první hodiny, týmu Persico. Druhá polovina druhé hodiny 

však byla ovlivněna poněkud vyhrocenou scénkou, když Mickey Mouse nechtěl závodit 

a chtěl nechat celý závod odjet pouze svého týmového kolegu. Po trochu hlasitější diskusi 

s pořadateli nakonec svoji část odjel, i když podle svých slov pouze na deset voltů, čímž byl 

tým Perisco vyřazen z boje o medailové pozice. Tým MyJsmeVámToŘíkali v jedné jízdě 

zřejmě v důsledku nám neznámé poruchy nebo nepodařené výměny značně ztratil, tým 

Katalánští lvi se opět potýkal se špatným nastavením a Pat a Mat toho s tvrdou karoserií příliš 

ukázat nemohli, takže se na druhé místo opět dostal tým PraVosa. V konečném pořadí tak 

díky dvěma druhým místům získal překvapivé celkové vítězství, i přes výhru týmu Věčný 

vývoj v rámci druhé hodiny. 

 

Vzhledem k tomu, že autoři této reportáže měli co dělat s tím, aby se orientovali ve složení 

a výsledcích těch týmů své vlastní skupiny, které je bezprostředně „ohrožovaly,“ nemohou 

toho bohužel příliš napsat o ostatních týmech, průběhu jejich jízd a jejich výsledcích. Je třeba 

zdůraznit, že se závodu zúčastnily tři žákovské týmy, jeden z nich pak druhou část absolvoval 

v rychlejší skupině s výkony plně srovnatelnými s ostatními. Za domácí se závodu účastnil 



také pan Kracík, který se nejprve přes svůj věk nechal přemluvit k odjetí jedné jízdy, nakonec 

jich však odjel mnohem více a nijak nezaostával. Ba naopak, v rámci druhé části závodu 

skupinu B vedl a ukazoval tak (nejen) mladým jezdcům, jak se má závodit.  

 

Přestože nemůžeme srovnávat s jinými závody BPA Cupu, celková atmosféra byla pohodová 

(nějaká hlasitější fáze je v podstatě na každých závodech) a výkony týmů byly velmi 

vyrovnané, i přes použití rozdílných motorů, protože použití výkonnějších (dražších) motorů 

na dráze v Nové Pace zjevně nepřinášelo zásadní výhodu. Na závěr bylo předáno množství 

cen v řadě netradičních kategorií, včetně karoserií věnovaných výrobcem BPA, takže skoro 

každý účastník si něco domů odvážel (třeba přinejmenším kocovinu). Děkujeme pořadatelům 

za možnost zúčastnit se takového závodu a těšíme se někdy příště na shledanou, přestože jízda 

s „kamenným“ Volvem bude jistě „nezapomenutelný“ zážitek. 

 

Tým PraVosa, SRC Chomutov       


