Súťaž o „Cenu F1 PADDOCK CLUBU“ v Palárikove
08.06.2013 bol deň, kedy si mohli deti ZŠ vyskúšať zručnosť vo vedení motokáry
a prevetrať vedomosti v oblasti F1. Organizátori, ktorými boli členovia miestneho F1 PADDOCK
CLUBU pripravili pre deti k ich sviatku MDD už po 13. krát deň plný adrenalínu a dobrodružstva.
Ráno o 7.45 hod. sme nastúpili do autobusu a plný očakávania sme vyrazili do Zlatých
Moraviec, kde nás už čakala perfektne pripravená motokárová dráha. Poďakovanie patrí majiteľovi
dráhy p. Miroslavovi Paulovovi.
Pohľad na oblohu naznačoval, že by sme sa mali konečne dočkať krásneho slnečného dňa.
Závod prebiehal na zväčšenej dráhe, to znamená, že z haly sa vychádzalo von a potom naspäť do
haly. Každý odjazdil svojich 2 x 5 minút. Vo finálovej jazde dievčat zvíťazila Frederika Šutková
s časom 32.684s. Vo veľkom finále zvíťazil Miroslav Paulov s časom 30.617s. Po návrate zo
Zlatých Moraviec späť do Palárikova súťaž pokračovala vedomostným testom pozostávajúcim z 20
otázok z oblasti F1. Najlepšie vedomosti preukázal Adam Barus. V tretej disciplíne v jazde na
trenažéri F1 (PS) na vylosovanom okruhu VC Japonska bol najlepším Adam Barus.
Po sčítaní výsledkov mohli organizátori vyhlásiť víťazov súťaže.
Kategória dievčat :

1. miesto - Frederika Šutková
2. miesto - Bianka Hakeová
3. miesto - Petra Tóthová

- 31 bodov
- 31 bodov
- 27 bodov

Celkovými víťazmi 13. ročníka o „Cenu F1 PADDOCK CLUBU“ sa stali:
1. miesto : Adam Barus
2. miesto : Jozef Gúcky
3. miesto : Sebastian Andor

- 54 bodov
- 49 bodov
- 48 bodov

Pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny, víťazné poháre, diplomy a už tradične „detské
šampanské“, ktoré si víťazi s radosťou vychutnali vzájomným oblievaním. Pri vyhodnocovaní
výsledkov nás podporil aj starosta obce RSDr. Bernard Roštecký, ktorý prisľúbil finančnú pomoc
pre organizátorov. Všetci prítomní si potom pochutili na výbornom guláši, ktorý pripravili členovia
F1 Paddock clubu.
Zostáva už len spomenúť ľudí, ktorí boli ochotní finančne a vecne prispieť na túto vydarenú
akciu a bez ktorých by sa tento deň určite nepodarilo uskutočniť.
Ďakujeme: p. Paulovovi - majiteľovi dráhy, OcÚ Palárikovo, Mgr. Branislavovi Bízikovi,
Rudolfovi Volárikovi, Zubná technika p. Pavol Fiala, Juhokameň N. Zámky, p. Astalošovi - Revi
Trans, p. Romanovi Ivaničovi, Pizzerii Cappone - rodine Juríkovej, f. SEIT, členom F1
PADDOCK clubu.
Všetky deti do 16r. už teraz pozývam na 14. ročník tejto celodennej akcie, ktorá sa uskutoční na
budúci rok okolo sviatku MDD.
Prajem všetkým deťom úspechy v škole a veľa zdravia !
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