
DDM CUP TRUTNOV  

 

Ve čtvrtek 21.3.2019 se v podvečerních hodinách konal další závod seriálu DDM Cupu na 

dráze v Trutnově. Čekal se velký nával žáků, ale nakonec jich dorazilo pouze 14, ale ani to není špatný 

počet. A tak mohlo dojít i na souboj dospělých. Nejvíce žáků tentokrát dorazilo z Nové Paky a jak je 

poslední dobou zvykem, tak opět ovládli soutěž o nejkrásnější karosérii a to v pořadí: 

1. Patka Martin 

2. Švorc David 

3. Šulc Adam 

 Samotný závod byl rozdělen do 4 skupin žákovských a jedné dospělácké. Někteří přespolní 

závodníci jeli na naší horské dráze vůbec poprvé, ale poprali se s dráhou statečně. Na těch ostatních 

už bylo vidět, že se tuto složitou dráhu pomalu učí a že jim snad také časem přiroste k srdci a trochu 

potrápí domácí favority. Nakonec k překvapení nedošlo a pořadí bylo následné: 

1. Tříska Lukáš  98 kol a 3 m 

2. Smejkal Marek 95 kol a 18 m 

3. Trojan Adam  89 kol a 25 m 

4. Rejman Radek 74 kol a 1 m 

5. Šulc Adam  73 kol a 5 m 

6. Novotný Krištof 72 kol a 10 m 

7. Švorc David  71 kol a 12 m 

8. Šturm Jirka  68 kol a 3 m 

9. Stuchlík Milan 67 kol a 23 m 

10. Vaněček Tomáš 67 kol a 16 m 

11. Jirák Filip  66 kol a 9 m 

12. Patka Martin 60 kol a 13 m 

13. Borůvka Martin 56 kol a 19 m 

14. Sucharda Jakub 52 kol a 9 m 

 

Jako zajímavost tohoto závodu musím uvést fakt, že při tomto závodě padl rekord červené 

drážky, která je velmi oblíbená, hlavně mezi přespolními. Domácí Lukáš Tříska zajel za „2 minuty 26 

kol a 17 m“. 



Závod dospělých byl dle výsledků pouze doplňkovou soutěží a na výsledcích je vidět, že nás 

žáci pěkně válcují. Výsledky jsou následující: 

1. Tříska Tonda  90 kol a 3 m 

2. Doctor  88 kol a 14 m 

3. Zdeněk Kouba 75 kol a 8 m 

Na závěr bych chtěl ještě poděkovat mamince od Filipa Jiráka za výbornou borůvkovou 

buchtu a mamince od Adama Trojana za výborné šátečky, kterým hlavně nemůže odolat Doctor.  

Další závod se po dohodě pojede 25.4.2019 na dráze v Pardubicích. 

 


