RC Drift Challenge 03 / 2015
Napísal salat
Štvrtok, 26 Marec 2015 22:54 - Posledná zmena Piatok, 27 Marec 2015 07:00

Dvadsiatehoprvého marca. Pre hvezdára sviatok, nakoľko je to deň, keď po zohľadnení
aberácie a nutácie je zdanlivá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 0° resp. 180°. Pre
záhradkárov je to nakopávka, lebo je to oficiálne prvý jarný deň a ich záhradka potrebuje
poriadnu prípravu na plánovanú sezónu brutálnych výnosov. Pre ostatnú väčšinu to bola proste
sobota... no pre nás, drifterov, sviatok. Sviatok zadných nárazníkov oškretých o mantinely,
sviatok dverí pretlačených zrkadielkami súpera či trebárs aj oslava gúm horiacich od trenia o
koberec. Bol to deň venovaný tretiemu kolu RC Drift Cupu 2015.
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Zvykne sa hovoriť, že do tretice všetko dobré a v našom prípade to aj platilo. Po dlhej dobe
konečne poriadne obsadený závod. Vďaka masívnym posilám spoza rieky Moravy nás bolo 17.
No, nie je to ešte na úrovni našich najlepších časov, ale trend je správny. Pozriem sa ale ako to
išlo:

O dráhu sa postaral Viki, za čo mu partí moja vďaka. Jeho návrh bol super a myslím že aj
pretekárom sa páčil. Mne ako rozhodcovi rozhodne áno, nakoľko na náročnej trati sa triedilo
zrno od pliev
Na štart sa postavili: Janči, stratený syn MarcelZ, Cigi, Tommy, Luky, Yogi a Steve.
Česko-moravská enkláva : Meca, Viki, Honza, Johnny, Trochen, Happy, Balu, Nakashi, Koudy
a Srbič.
Naši susedia už v tréningu a kvalifikácií ukázali, že nám sem neposlali žiaden odpad, ale
čistých plnokrvých a plnotučných drifterov. Dávali luxusné drifty, točili kruté slájdy a
nasadzovali mocné kontry. No radosť sa na to pozerať.
Už v tréningu bolo zrejmé, že to dnes bude tesné. Mal som taký pocit, že dráha sadla väčšine
pretekárov.
Trochen nie je jediný!!! Jasné, v Japonsku je kopa „Stickmanov“, teda drifterov jazdiacich s
páčkami, ale v sobotu boli u nás dvaja! Srbič je tiež muž „tvrdých tyčiek“... :-)
Hneď na úvod, ako prvý, ukázal Meca zač je toho loket, rovno nasadil tempo aké udržal
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málokto. V prvej kvalifikácií ho predbehli len Luky a Yogi. V druhom sa dorovnal Lukymu a
odskočil im len Yogi. Tretie kolo bolo ale jeho, dal 71b (zo 75b možných) a nechal tak všetkých
za sebou.
Najväčšie zlepšenie ale patrilo Honzovi. Oproti prvému kolu dal v posledom o 80% viac bodov!
Keďže nás bolo 17, mali sme po dlhej dobe 3 skupiny, A, B aj C!

Celkové výsledky boli tesné. Do 150b až 173b pásma sa vtesnalo 9 pretekárov. Aj na čele to
bolo tesné.
Kvalifikáciu vyhral nakoniec Luky s 204b. Na difúzor mu dýchal Yogi s 200 bodmi a v tesnom
závese na Yogiho prívese sa viezol Meca so 198 bodmi.
-
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Po kvalifikačke sme si dali obed a potom šup, do bojov v battloch.
V C skupine to vrelo medzi Stevem, Happym a Honzom. V tejto skupine double-elimination
neplati, tak to bol pomerne krátky proces s tesnými výsledkami. „Lanterne rouge“ ostala
Happymu a z postupu sa tešil Steve.
V B-čku to už ale vrelo. Veď na postup do A-čka si brúsili zuby Balú, Janči, Srbič, Koudy,
Johnny, Cigi, Tommy a postupujúci Steve.
Súboje boli čestné a hodné rytierov s muškami na bočnom skle. Občas tak tesné, že ako
rozhodca som si prial hodiť mincou o víťaza a mať pokoj. Naštastie sme sa v rozhodcovskom
konzíliu dokázali rozhodnúť aj vo veľmi vyrovnaných súbojoch.
Do finále B skupiny sa pretlačili Johnny a Srbič, ktorý nestratil ani battle.
Žiaľ ten rozhodujúci súboj mu nevyšiel a musel tak postup do A skupiny prenechať Johnnymu.
A skupina bola ako vždy tvrdý oriešok. Veď čo možno čakať ak musíte hodnotiť a porovnávať
jazdy medzi Lukym, Yogim, Mecom, Trochenom, Vikim, Nakashim, MarcelZom a Johnnym.
Oči nám išli krížom z tesných battlov a to bol vtedy problém vnímať detaily ich jazdy. Však si to
aj kvôli tomu pár pretekárov odnieslo, keď museli dopĺňať dodatočné kolá.
-
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Ešte že som mal hore Doda, Vikiho a občas Lukyho, ktorí svojim názorom pomohli s
rozhodovaním. Predsa len, viac očí viac vidí...
Hlavným zombie bol MarcelZ. Aj keď ho do podsvetia poslal Yogi hneď v prvom súboji,
MarcelZ sa nedal a prekúsal sa až do boja o tretie miesto.
Tam ho znova chytil do parády Yogi a nenechal sa zmiasť. Postup do finále mu nedaroval a
nechal si ho pre seba.
Finále si tak dali Yogi a Luky, ktorý nastupoval do súboja ako neporazený favorit.
Luky aj svoju dominanciu potvrdil a pripísal si ďalšie, veľmi dôležité body do tabuliek.
Prve miesto tak patrilo Lukymu, druhé Yogimu a tretie MarcelZovi. Zemiaková medaila
pripadla Mecovi, ktorý tak bol najlepšie umiestneným hosťom spoza hranice.

-
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Tak, tretie kolo za nami. Dúfam, že sa každému páčilo a aj nabudúce sa zídeme v hojnom
počte. Tak dozdriftenia, priatelia.
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