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Všetko zlé je na niečo dobré. Aspoň tak sa to vraví. Preto predpokladám, že tento report bude o
niečo viac čítaný, ako tie minulé. Prečo, to sa dozviete nižšie:

15.4.2012 , Aréna Viničné, táto hala opäť nejaký ten čas patrila RC Driftu.
Plusom bolo, že sme sa dokázali dať dokopy a pripraviť dráhu už deň dopredu. Bol tak čas na
mostík a v nedeľu dostatočne dlhý tréning na ňom
Mínusom to, že sme boli iba 4. (predzvesť nedeľnej reality)
Pre vaše štatistické chúťky len toľko, boli sme tam štyria a robili sme asi 1,5 hodiny, takže
príprava trvala 6 odrobených hodín. (nepočítam cestu z domu a návrat)
Ale poďme k veci. Účasť: slabá
-
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dokopy 12 pretekárov, no z toho dvaja borci z česko-moravských luhov a hájov a traja
zástupcovia Viedenského driftu. „Kamenných“ drifterov z Teamu teda bolo 5
áno, slovom aj písmom, päť. To tu už dávno nebolo...
s odstupom času sa ale vecia javia inak a nejdem sa tu rozčulovať nad zbytočnou námahou,
strateným časom či takto vzniknutým problémom s platením haly (cena je fixná či sme tam traja
alebo päťdesiat)
skôr ma zaujíma, kde sme spravili chybu ... a čo spraviť, aby sa to nezopakovalo. Lebo ak to
bude trvalejší jav, znamenalo by to len jedno. A to nie je nič pozitívne.
Ale k pretekom. Dráha s mostíkom sa ujala. Vrátila sa nejaká tá dynamika do driftu, no
technické pasáže nenechali nikoho na pochybách aké je naše smerovanie do budúcnosti.
Aby som nezabudol, Viki, zas a znova ďakujeme za mostík!
Keďže bolo málo pretekárov, aspoň bol čas a bez stresu sme stihli 3 kolá kvalifikácie.
Prvá trojka: Loki, Michls, Wurzi... až za nimi Shadow, no na Lokiho strácal priepastných 44
bodov.
-
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Kto prišiel, bol automaticky maximálne v B-čku. Veď 12 účastníkov, čo iné by ste aj čakali.
B-čko teda bolo bojiskom pre Stevyho, Vikiho, Petra, Krecouna a Richarda. Zabojovali si zchuti
a zajazdili dosýtosti.
B-čko vyhral Viki, ktorý si dal kopmpletný maratón, toľko súbojov za sebou.
A-čko, to bolo parketou pre Lokiho, MichlSa, Wurziho, Shadowa, Adama, Jureka, Jumba a
prebojovaného Vikiho.
Čo dodať, súboje boli pekné, občas pekne nárazníkmi pri sebe a dalo sa na to pozerať.
Ale, úprimne, je vidno že naši viedenskí RC Drifteri sú na to trénovaní. Ich boje boli o triedu, ak
nie dve lepšie. Z našich je pár jazdcov čo im môže konkurovať, ale je ich pár...
spočítali by sme ich asi na prstoch jednej ruky. Bohužial...
verím že keď začneme trénovať častejšie, bude to lepšie
No čo myslíte, ako to teda dopadlo?
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A ako aj mohlo, že asi?
Prevalcovali nás Loki, MichlS a Wurzi. Najnelútostnejšie boli ich vlastné boje a bolo vidno
nasadenie s akým sa do nich púšťali.
V prvom vzájomnom dueli MichlS vytrel Lokimu kocúra, no tem mu to oplatil v tom
najnevhodnejšom momente... vo finále.
Víťazom pretekov sa tak znova stal Loki, za ním MichlS a tretiu priečku si udržal Wurzi.
Sláva víťazom, česť porazeným
Bolo dobojované a to nečakane skoro. Pamätáte na peteky, keď sme o 19:00 ledva sledovali
finále? Dnes bolo pred šiestou a bolo hotovo. A to sme mali kráľovské prestávky a tréningy.
Odpratali sme to usilovne, pomohla väčšina, za čo im patrí vďak.
Hotovo... howgh. Tým čo boli sa hádam páčilo a tým čo nneboli sa bude dúfam nabudúce.
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