RC Drift Cup 2013 - round 02
Napísal Salat
Pondelok, 25 Február 2013 22:29 -

V pokľudnej a pohodovej atmosfére prebehlo ostatný víkend druhé kolo RC Drift Cupu 2013.
Miesto konania bolo už tradičné, vo Vetexe. Čo bolo netradičné, viď nižšie.

Hneď ráno nás prekvapilo príjemné spestrenie našich pretekov, Viki s jeho kočovným Yokomo
obchodom! Počas pretekov si tak viete pozreť nejakú tú kasňu, disky či nejaké Yokomo diely ak
jedno máte v kufríku.
Dráha bola tradičná, opačný smer ako minule s mierne upravnenými zónami. Zostala jej tak
všetká tá plynulosť a dynamika.
Na štart sa dostavilo 16 borcov a ďalší asi traja trénujúci, čo si to do budúcna hádam
rozmyslia a pridajú sa do zoznamu štartujúcich.
Zoznam: Luky, Loki, Adam, Wurzi, Yogi, Peto, Viki, Trochen, Krečoun, Janči, Cigi, Jumbo,
Roman, Peter ZA, Marcel a Miro.
Kvalifikácia bola až prekvapujúca, v prvom kole až na 3och mali všetci nad 50 bodov a v
druhom kole už len jeden pokazil jazdu a spadol pod polmetrákovú hranicu. Asi som tie zóny
postavil príliš jadnoducho :)
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210 bodov si nazberal Loki, 203 Luky a Trochen si nadelil 182. Naproti tomu posledný z
kvalifikácie mal 131, čo by mu inokedy vystačilo možno aj na A-čko.
Dnes ale nie...
C-čková dvojica Roman a Krečoun si to hodili o postup a Krečoun to dotiahol ďalej.
V B-čku to boli klasické ťažké súboje. Naštastie, nové pravidlo o ideálnej stope a sledovanie
zón v súboji pomáha a je ľahšie vidieť kto to fláka a kto jazdí poctivo.
Našim českým (alebo moravským) bratom nešla karta. Roman ostal v C-čku, Krečoun to
skončil o dva súboje ďalej a Viki sa trápil s Marcelom a Jančim. Považskobystričania ho však
poslali do pokladne jeho race-shopu. Ostal tam už len A-čkový Trochen.
Aspoň on hájil v tomto kole ich česť.
Do finále B-čka sa dostali Marcel a Peťo zo Žiliny. Severania si nič nedarovali a vavríny ostali
u Marcela. Peťa asi rozhodili poruchy podvozka a po pravde, jeho výstrelky ho stály nejeden
cenný bod v súbojoch.
Potom si rozhodcovia natiahli nohy, poprechádzali sa okolo, dali kafe a vrhli sme sa na na A
skupinu.
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Súboje ostrejšie ako thajské chilli, dlhšie ako mexická telenovela, no naštastie pútavejšie.
Občas bolo vidno rozdiely spôsobené technikou podvozku, či pneumatikami, ale nebolo to nič
čo by majstri volantu nezvládli. Teda, volantu...
Ako zjav medzi všetkými aj dnes pôsobil Trochen so svojím ortodoxným štýlom riadenia. Vidieť
dnes RC driftera, ale vlastne kohokoľvek s RC autom, riadiť s páčkovým ovládačom ako pri
pietadle alebo vrtulníku je exotika.
Aby to ale nebolo málo, v tom priehrští countersteer podvozkov, karbónových výstuh či brutal
mega drift remienkáčov s motorm vpredu.... Trochen po dráhe preháňa TT-01. Ano, starý dobrý
té-té nezmar jeden!
TT-01, páčky a kopa umenia v prstoch... vyškolil tak Wurziho, Adama, síce schytal od Lokiho,
no repete s Wurzim znova vyhral a vo finále rozdrtil viedenský Titanic. Ten tak našiel svoj
ľadovec. Trochena.
Trochen vyhral, druhé miesto prenechal Lokimu a tretí bol Wurzi.
Hej, dobre vidíte, Luky nemal svoj deň. Skončil „až“ siedmy. Ale to nič, celá sezóna je ešte
pred nami a nabudúce to možno vráti všetkým čo sa mu postavia do cesty, aj s úrokmi.
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OK, toľko na dnes... vidíme sa v sobotu 30.3.2013 vo Vetexe! Tretie kolo čaká...
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