
Letní sezona defi nitivně skon-
čila. Ne každý však chce toto 
období využit k lenošení. Aktivní 
odpočinek může také, mimo jiné 
sportovní aktivity, zahrnovat 
i ježdění s modely Mini-Z od fi rmy 
Kyosho. 

V loňském roce zahájila skupi-
na nadšenců ve Frýdku-Místku 
víkendové ježdění s modely Mini-
Z v restauraci Stolárna. Obliba 
ježdění byla značná, a tak se zde 
začali scházet modeláři ze široké-
ho okolí. Vzhledem k vzrůstající 
oblibě proběhl v loňském roce 
první ročník seriálu Mini-Z Racer 
Stolárna Cup 2008. Účast závodní-
ků všech věkových kategorií byla 
vysoká. Seriál byl tvořen šesti 
samostatnými závody, které pro-
bíhaly od počátku ledna do konce 
března. Původní myšlenkou  pohá-
ru bylo pouze vyplnění volného 
času v zimním období. Nakonec 
však došlo, vzhledem ke značné 
oblibě, k pravidelným setkáním 
každou neděli od listopadu do 
dubna a jen vytíženost organizá-
torů v letní sezoně zabránila celo-
ročnímu provozu. Za zmínku stojí 
rovněž množství sponzorů a hod-
notné věcné ceny pro závodníky. 
Byl zde snad poprvé využit systém 
losování o věcné ceny. Je příjem-
né získat pohár za vítězství, ale 
v případě, že vše nevyjde podle 
našich představ, potěší i věcná 
cena.

Na základě loňských zkušenos-
tí byla letošní zimní sezona ve Sto-
lárně zahájena již v listopadu. Pra-
videlné nedělní ježdění vždy začí-
ná stavbou originální dráhy Kyos-
ho. Závodníci, kteří se podílejí na 
stavbě dráhy, mohou rozhodovat 
o jejím tvaru. V letošním roce byly 
zakoupeny dvě velké zatáčky 
a dvě šikany. Dráha se tak pro-
dloužila a získala ladnější tvar. 
Před zahájením sezony proběhla 
debata ohledně zvýšení počtu 
kategorií o Open 28, ale většina 
závodníků byla pro zachování jed-
né kategorie, a to kvůli tomu, aby 
se neprodloužila doba trvání 
závodů a nevznikl tak nepříjemný 
maraton.

Pokud bych měl v krátkosti 
zmínit rozdíly mezi oběma kate-
goriemi, tak v obou se jezdí 
s modely v měřítku 1:28, které ma-
jí poháněnou pouze zadní nápra-
vu. U kategorie Open 28 lze použí-
vat podvozky libovolných výrob-
ců, které splňují dané rozměry 
a jsou vybaveny pevnou karoserií. 
Naopak, u kategorie Mini-Z Stan-

dard se používají pouze modely 
Kyosho, a to Mini-Z MR01, MR02 
a MR015. Lze používat i modely 
MR02i a modely s ovládáním na 
2,4 GHz. U modelů je povoleno 
měnit karoserie a plastové díly za 
kovové. Povolená je výměna 
původního motoru za Iwaver 
Stock. Není povolen zásah do 
elektroniky a použití mechových 
pneumatik. Filozofi e úprav je 
taková, že co není dovoleno, je 
zakázáno. Podrobnější informace 
získáte na webových stránkách 
Mini-Z Stolárna.

Další ročník Mini-Z Racer Sto-
lárna Cupu 2009, který je vypsán 
pro modely v měřítku 1:28 Mini-Z 
Standard, proběhne opětovně 
v restauraci Stolárna ve Frýdku-

Místku. Organizace závodů je stej-
ná, opět jde o seriál složený ze šes-
ti samostatných závodů. První 
závod se již odjel, následující závo-
dy se uskuteční ve dnech 1. února, 
15. února, 1. března, 8. března 
a 22. března. 

K měření se používá zařízení 
Robitronic s optickými čipy, které 
jsou závodníkům zdarma zapůjče-
ny. Kvůli tomu je potřeba modely 
vybavit zásuvkou pro připojení 
čipů a suchým zipem na předním 
skle karoserie. Propustnost trati 
umožňuje současnou pohodovou 
jízdu osmi modelů, ale v případě 
potřeby lze kapacitu zvýšit, maxi-
málně však na deset modelů.

Seriál je pořádán RC klubem 
Frýdek-Místek, který byl založen 

v letošním roce. Pokud jde o nej-
důležitější informace z organiza-
ce, tak z šesti platných závodů se 
bude každému jezdci při fi nálním 
součtu škrtat nejhorší výsledek. 
Startovné činí 200 Kč a přihlášení 
do závodu může být provedeno 
elektronickou přihláškou.

První závod seriálu proběhl 
přesně podle rozpisu, v neděli 11. 
ledna. Již od jedenácté hodiny se 
závodníci začali scházet v restau-
raci Stolárna a stavět dráhu. Jak 
jsem již zmínil, všichni jezdci se 
mohou podílet na stavbě dráhy 
a ovlivnit její fi nální tvar, každý 
závod se pak jede na dráze jiného 
tvaru. Velkým přínosem bylo roz-
šíření dráhy o velké zatáčky a šika-
ny. Většina závodníků byla tímto 
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vylepšením příjemně překvapena. 
Po výstavbě dráhy následoval vol-
ný trénink, kdy závodníci dolaďo-
vali modely a přizpůsobovali je 
tvaru dráhy. Velmi důležité bylo 
zvolit správný převodový poměr, 
aby model dobře akceleroval, ale 
na druhé straně byl i dostatečně 
rychlý. Snad ještě důležitější byla 
správná volba směsi pneumatik. 
V místnosti se totiž topí ve velké-
ho krbu, takže teplota kolísá 
a v závěru závodu značně stoupla. 
Měkká směs sice znamenala dob-
rou přilnavost, avšak po chvíli se 
gumy přehřály. Je to zkrátka alchy-
mie, ale většina závodníků to 
zvládla na výbornou.

Noví závodníci na poslední 
chvíli instalovali do svých modelů 
zásuvky pro připojení optických 
čipů a zkoušeli jejich funkčnost. 
Jiní se mezitím registrovali u orga-
nizátora, který měl vzhledem 
k využití elektronické přihlášky 
mnohem méně práce. Našli se 
i tací, kteří se elektronicky nepři-
hlásili, ale zvýšené startovné jim 
tentokrát účtováno nebylo. Účast 
na prvním závodu byla rekordní, 
dostavilo se osmadvacet jezdců, 
několik mechaniků a mnoho divá-
ků. Právě jejich účast svědčí 
o zájmu veřejnosti o tento sport 
a někteří jezdci nestačili odpoví-
dat na zvědavé dotazy. Doufejme, 
že se někteří z diváků dostaví 
k příštímu závodu, nebo alespoň 
k volnému ježdění.

Po vyzkoušení funkčnosti star-
tovního zařízení byli závodnici 
rozděleni do čtyř kvalifi kačních 
skupin, v nichž absolvovali dvě 
rozjížďky. Na základě dosažených 
výsledků pak byly vytvořeny čtyři 
fi nálové skupiny. Dovolil bych si 
upozornit na skutečnost, že ve 
fi nále nerozhodovalo pořadí ve 
třech jízdách, ale počet dosažených 
okruhů, čtvrtá jízda s nejmenším 
počtem okruhů se škrtala, jelo se 
bez rozdílu čísla fi nálové skupiny. 
Z toho vyplývá, že například 

i závodník ze třetí skupiny mohl 
teoreticky vyhrát. I když zrovna 
toto bylo nepravděpodobné, 
několik závodníků se v celkovém 
pořadí přesunulo do vyšší skupi-

ny. Musím však říct, že skupiny 
odpovídaly výkonnosti jezdců 
a mezi první a ostatními byl zna-
telný výkonnostní rozdíl. 

Jezdci nastoupili k závodu 

s velkým elánem. Během něj se 
pečlivě nabíjely akumulátory, aby 
byly modely co nejrychlejší. Vzhle-
dem k tomu, že jde o modely Mini-
Z Standard bez úprav, je dobré 

nabití velmi důležité. Přátelské 
ježdění se změnilo ve skutečný 
závod, v němž nikdo nikomu nic 
nedaroval. K závodu se dostavilo, 
mimo skalních příznivců této kate-

gorie, i mnoho výborných jezdců 
z jiných kategorií, kteří Mini-Z 
berou jako doplněk. Vzhledem 
k tomu byl závod pro mnohé pře-
kvapením, ať již milým, či nemi-
lým. Lahůdkou byly souboje 
závodníků z rodu Rajdusů a Richar-
da Školy či Jakuba Žůrka. Po nelí-
tostném, ale férovém boji bylo 
konečné pořadí následující: první 
Michal Rajdus, druhý Jakub Žůrek 
a třetí Richard Škola. 

V tomto závodu byl vytvořen 
nový rekord tratě v počtu naje-
tých okruhů. Dosažených 36 okru-
hů za pět minut jízdy na této tva-
rově složité a prodloužené dráze 
je skutečně úctyhodných. Zda se 
v následujících závodech podaří 
tento výsledek někomu zopako-
vat, uvidíme již příště.

Závěrem chci poděkovat všem, 
kteří se podíleli na organizaci 
a přípravě závodu. Nelze nezmínit 
duchovního otce myšlenky Stolár-
na Cupu, organizátora a hlavního 
sponzora Jirku Veverku, bez něhož 
by se seriál nekonal. Další infor-
mace o Mini-Z Racer Stolárna 
Cupu naleznete na internetu.

Láďa Vašnovský
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