Závodníci RC Modell Clubu Praha v Číně.
V čínské Šanghaji se od 28. do 30. října konaly mezinárodní modelářské závody. Tyto závody pořádá
Šanghajský sportovní modelářský klub a pro zvýšení sportovní kvality i prestiže svých závodů si již
několik ročníků zve úspěšné modeláře z Evropy, především medailisty z evropských a světových
mistrovství. Šanghajský klub disponuje velmi pěkným areálem s uměle vybudovanou vodní nádrží, na
které jsou pevně vybudovaná mola a tratě pro Mono/Hydro, F1/ECO, F3 ale i plachetnice a makety.
Takto velmi dobře vybavený modelářský areál můžeme čínskému klubu jen v tichosti závidět.

Závody probíhali ve velmi přátelské atmosféře, organizace byla na velmi vysoké úrovni a vše
probíhalo i přes pravidelnou kontrolu modelů bez zbytečných prodlev. Organizátoři také zaslouží
poklonu za péči o závodníky z Evropy, především zajištění ubytování, dopravy a stravy bylo nad
očekávání.

Šanghajské závody byli po sportovní stránce na vysoké úrovni. Za zmínku stojí i společné rozjížďky pro
seniory a juniory, toto se snažíme i na české úrovni již několik let marně prosadit. Především finále
kategorií Mini Eco a Eco expert nabídlo skvělou podívanou, do které jsme snad i my svou troškou
přispěli. Velmi nás překvapila kvalita čínských závodníků v Mini Expertu, kde domácí závodníci
předváděli výkony na hranici 40 a 41 kol. Takto dobré výkony jsme od čínských závodníků na
mistrovství světa nikdy neviděli a jen to poukazuje na vzestup této kategorie. Zbyněk Fišer postoupil z
kvalifikace z 1.místa a Adam Fišer z 5. místa, ale finále Mini Exp bylo velice vyrovnané a napínavé až
do samotného konce – vždyť první čtyři závodníci skončili ve stejném kole. Naši závodníci nakonec v
této kategorii obsadili: 2.místo Z. Fišer 41 kol 2s; 5. místo A.Fišer 39 kol 3s; 10.místo Š. Fišer. V
kategorii Eco Exp již dlouhodobě patří čínští závodníci do světové špičky a tak se očekával v této
kategorii tuhý boj. Ve velmi rychlém finálovém závodu nakonec zvítězil Z.Fišer s rekordním výsledkem
50 kol 6,82s o cca 1 vteřinu před druhým závodníkem Wu z Tenshocku 49 kol 0,6s. Celkovou
vyrovnanost ještě podtrhuje třetí závodník, který finále skončil také ve stejném kole.

