Mistrovství republiky žáků – Zlín – Tlumačov – 28.-29.4.2017

Jak velí nepsané pravidlo, vítěz píše reportáž. V sobotu skončilo mistrovství republiky žáků a
povinnost je na Adamovi.
Ještě, než jsme vyrazili do Zlína, proběhlo několik událostí, které s mistrovstvím souvisí. Trénink
trutnovské části Východočeského týmu ve Zlíně, osobní koučink Adama ve čtvrtek před mistrovstvím
v Pardubicích až po hlášku Tondy Třísky o potěru v internetové diskusi a reakce na ní od Martina
Majera. To je, ale jen začátek událostí, které následovaly a vyvrcholily s posledním závodě ve Zlíně a
při vyhlášení výsledků.
Již v pátek Východočeši nenechali nic náhodě a na místo do Tlumačova dojeli již hodinu před
polednem. Kluci se hned vrhli na dráhu s tréninkovými auty a kroužili první kola. Ukázalo se to jako
chytrý tah, prázdná dráha pro začátek ideální pro seznámení. Registrace, výběr motoru pro PR32 a
mohly začít přípravy pro první závod. Losovanou kvalifikaci PR32 vyhrál Roman Klapka, Lukáš Tříska si
po zásluze vyjel skupinu A, oba Adamové (Beran i Trojan) pak skupinu B. Martin Majer byl v C
skupině. V samotném závodě se v kategorii mladších žáků rozhodovalo o vítězi ve skupině B mezi
Adamem Beranem a Adamem Trojanem, kde o 5 kol zvítězil hradecko-pardubický Adam. Po pátečním
závodě ještě následoval trénink na sobotní závody kategorií PR24 a G12. Všichni trénovali dle
možností, Adam Beran i Lukáš Tříska „bojovali“ s technickými problémy svých motorů pro PR24 a u
obou se to vyřešilo sobotního rána, kdy oba motory byly připraveny k závodu. A tak se kluci ukládali
ke spánku.
Na nocování ve spacácích a na karimatkách jsme zvyklí, ale výrazný hlasový doprovod „neznámého“
nocležníka v průběhu noci nám na odpočinku moc nepřidal. Kluci se budili několikrát za noc a snažili
se znovu usínat. Někdo si pomáhal sluchátky v uších jiný si zachumlal hlavu do spacáku, aby alespoň
trochu tlumili zvukový doprovod této noci. Moc úspěšní ale nebyli.
Sobotní dopolední trénink na PR24 již probíhal téměř ideálně a Adam i Martin s radostí v očích
přivítali své technické podpory Romana Kalhouse a Amatéra. Martin s Amatérem ladili na dráze i u
kufru, Adam s Romanem tvořili fungující tým. Zkouška pneumatik, ladění autíčka, jasné pokyny,
týmová spolupráce. Byla radost je pozorovat. Kvalifikace dopadla dle přání, kde Adam postoupil jako
poslední do skupiny A společně s Lukášem Třískou. Do B skupiny se pak probojovali Adam Trojan a
Martin Majer. Samotný závod PR24 vyhrál domácí král Roman Klapka. Lukáš Tříska – 4. místo a druhý
starší žák, Adam Beran – 5. místo a první mladší žák, Martin Majer čtvrtý junior a Adam Trojan druhý
mladší žák. Po závodě určitě největší odměna pro Adama byla pochvala za klidný a taktický výkon od
Romana Kalhouse. V závodě to byl jiný Adam, než jak ho občas známe, klidnější, rozvážnější, bezhlavě
nepředjížděl, kalkuloval, vnímal okolí a šel si za svým cílem.
Posledním závodem mistrovství byly G12. Před závodem trénink, ladění auta, správná volba a
testování koleček. Opět báječná spolupráce Adama a Romana, Martina a Amatéra a trutnovské divize
s Jurou Míčkem. To, co nikdo nečekal a je to bezesporu největší překvapení víkendu, je vítěz
kvalifikace G12. Očekávali jsme rychlé časy, ale že až takhle a kdo je zajede - to ne. Samotné
nalosování kvalifikace bylo velmi zajímavé, největší favorité v závěru a posledním jezdcem kvalifikace
byl Roman Klapka. Jezdci předním mu nasadili laťku hodně vysoko. Kdo překvapil nejvíce? Hradecký
potěr Martin Majer svým umáčknutím vykouzlil čas 5,204 s a tím ostatním hodil rukavici a čekalo se
kdo bude lepší. Nakonec se neblíže dostal Adam Beran s časem 5,208, protože Roman Klapka takticky
s klidem zajel čas zaručující modrou drážku v závodě a byl spokojen. Kdo si pamatuje loňskou
kvalifikaci G12 v Jihlavě tak ví, že ta letošní bylo jako přes kopírák té jihlavské. Tam vyhrál překvapivě

Adam Beran a Roman Klapka také takticky jel na čas, který mu zaručoval pro něho nejvýhodnější
drážku do závodu. Samotný letošní závod byl od počátku napínavý, kde bojoval Roman Klapka
s Lukášem Třískou a juniory Markem Mechlem a Patrikem Hájkem. Od pátého segmentu už na
druhém místě průběžně jezdil Adam Beran, a nakonec tuto pozici se ztrátou 5 kol na vítězného
Romana Klapku udržel. Jako mladší žák nechal za sebou všechny juniory, a kromě Romana Klapky i
ostatní starší žáky. Gratulace patří Lukáši Třískovi, který dojel na 6. místě jako druhý starší žák, Martin
Majer je pátým juniorem a Adam Trojan si v B skupině vyjel 2. místo v mladších žácích.
Rekapitulace za východočeský potěr – mladší žáci – 3x 1.místo, 3x 2.místo, starší žáci – 3x 2.místo,
junioři – 1x 4.místo a 1x 5. místo. Za tyto výsledky patří poděkování všem, kteří klukům pomáhají po
celou dobu a to, že Roman, Amatér a Vašek vážili cestu do Zlína jim technicky pomoci, poradit,
koučovat zaslouží obdiv, poděkování a snad jim kluci udělali radost.
Tímto by mohla reportáž skončit, ale nemůže. Je totiž ještě jedna událost, kterou nelze opomenout a
hlášku z počátku reportáže a internetové diskuse poupravit. Martine, v tvém případě za výkon
v kvalifikaci G12 si zasloužíš už nebýt potěrem, a tak jak zaznělo při vyhlašování vítězů závodů stal jsi
se pulcem východočeského týmu... :-)
Na závěr patří poděkování Kamilovi Klapkovi za organizaci a vše co s mistrovstvím souviselo.

