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Będzie szybko, głośno i ekstremalnie. W końcu mowa o spalinowych rajdówkach, które w świecie
modelowych ścigaczy zajmują miejsce formuły 1. Podczas Freestyle City Festival na cieszyńskim
amﬁteatrze przy ul. Trzeciego Maja, odbęda się Eliminacje Mistrzostw Polski Modeli RC. Zawody potrwają
dwa dni, od 13 do 14 sierpnia, natomiast 12. odbędą się treningi.
Opis trasy na FCF 2011
Jak zapewniają organizatorzy trasa w tym roku będzie bardzo ciekawa i wymagająca - Budujemy tor na terenie
starego amﬁteatru w ścisłym centrum Cieszyna. Trasa powinna być dla zawodników bardzo
niekonwencjonalna, ponieważ będzie prowadzić po płaskim i stromym asfalcie oraz po nachylonych pod
kątem 30 stopni trawiastych ścianach amﬁteatru . - Informuje Jurek Motłoch, odpowiedzialny za
przygotowanie trasy.Organizatorzy podali również, że na trasie pojawią się skocznie, uskoki, strome łuki oraz
podjazdy. Zaplanowano również alternatywne, mniej wymagające trasy dla kategorii modeli 1:10, ewentualnie 1:8
Buggy. W streﬁe zawodów znajdować się będzie strefa serwisowa z przyłączami do prądu, kilkoma stolikami, strefą
gastronomiczną, a dla widzów trybuna na przeszło 100 osób.Dodatkową atrakcją będzie również „Hill Climb" z
ponad 30 metrowym podjazdem pod bardzo dużym kątem na śliskiej nawierzchni. Przewidujemy kategorie 2WD i
4WD, bez dodatkowych podziałów. Przewidziana nagroda to regionalny szlachetny trunek i niezapomniane emocje.
Opis konkurencji Modele RC:
Modele RC to dyscyplina sportowa zwolenników motoryzacji w miniaturze a także dziedzina modelarstwa. Jednak
tylko wielkość różni te pojazdy od ich oryginalnych pierwowzorów. Modele sterowane sa radiowo. Nadajnik wysyła
zakodowane komendy do odbiornika, który przekazuje je mechanizmom sterowania. Autka posiadają spalinowe
silniki osiągające zawrotne prędkości na każdym torze. Na trasie przejazdu często ustawiane są specjalne
przeszkody i skocznie. Pojazdy mogą również poruszać się na terenie trawiastym. Znane są też miniatury potężnych
Monster Tracków. Zawody RC to typowe zawody czasowe, polegające na wykonaniu jak największej ilości okrążeń w
określonym wcześniej czasie. Rywalizacja rozpoczyna się już w serii kwaliﬁkacyjnej. Im lepszy wynik w eliminacjach,
tym lepsza pozycja startowa w dalszych etapach.
Opis zawodników
Ekipa ze Skoczowa, znana jako RC Drive Skoczów jest znacznie mocniejsza niż przed rokiem. Wyniki wskazują
jednoznacznie, że poziom rośnie, a na mapie Polski modelarze z cieszyńskiego to ścisła czołówka kraju. Na
szczególne wyróżnienie zasługują zawodnicy: Dawid Pławecki (Kończyce Wielkie) oraz Dominik Babik (Skoczów),
którzy w trwającym sezonie zajmują regularne miejsca w Pucharze HPI Challange, czyli odpowiedniku Pucharu
Polski w kategorii TRUGGY. Wyjątkowe miejsce w ekipie zajmuje dwunastolatka z Cieszyna – Oliwia Chłodek, która
bez kompleksów ściga się w kategorii BUGGY. Bez zmian, za to stale zwycięzcy, w największej i najcięższej kategorii
Baja czyli pojazdów ważących 12 kilogramów, jak przed rokiem, pozostają: Łukasz Wawrzyczek (Skoczów), Jurek
Motłoch (Skoczów), Mariusz Lala (Kaczyce).
Wydarzenie jest kontynuacją projektu: „Cieszyn – Miasto młode w kaŜdym wieku.” „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.” Projekt współﬁnansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.”
Katarzyna Jurys, Weronika Brzukała, Biuro Prasowe Wolontariatu.
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