
Čoraz častejšie sa môžete 
stretnúť s pretekmi v RC Drif-
te, ktorým hovoríme aj RC Drift 
Challenge. Dej takýchto závo-
dov však nie je každému diváko-
vi úplne jasný, lebo je to asi 
jeho prvé stretnutie s pretek-
mi v drifte vôbec. Preto sa vám 
dnes budem snažiť priblížiť ich 
pravidlá, systém a zvyklosti.

Pravidlá samotné sa snažia vychádzať z pra-
vidiel skutočného driftu v zemi jeho pôvodu, 

teda v Japonsku. V tejto krajine má šampionát 
D1 dlhú tradíciu a naši šikmookí učitelia tam 
premysleli pravidlá, z ktorých už azda vychyta-
li úplne všetky muchy. Ale ak sa aj snažíme čo 
najviac priblížiť svojmu veľkému (a v tomto prí-
pade to platí doslova) vzoru, je to problematic-
ké. Finančne i technicky. Autá šampionátu D1 
sú totiž pre preteky vybavené takzvaným D-Bo-
xom, teda niečím ako čiernou skrinkou, ktorá 
meria polohu, natočenie vozidla, zrýchlenia vo 
všetkých smeroch a umožňuje tak rozhodcom 
sa popri subjektívnom hodnotení oprieť aj o na-
merané hodnoty. Každému čitateľovi je teraz 

isto jasné, že takýto D-box nebude vonkoncom 
zadarmo a aj to, že svojou veľkosťou nebude asi 
pre zabudovanie do desaťkrát menšieho auta 
najvhodnejší. Miniaturizácia síce napreduje mí-
ľovými krokmi, no tak ďaleko ešte nedorazila. 

Zariadenia podobné D-boxu sú dnes vo svete 
RC áut síce už realitou, ale skôr sú používané 
iba ako pomôcky pri správnom nastavení pre-
tekárskych podvozkov v tých najvyšších kate-
góriách. Ich cena tiež nie je dvakrát priateľská 
a neraz atakuje cenu celého (základného) pod-
vozku, čo je pre začínajúceho driftera pomerne 
veľká finančná záťaž. K tomu všetkému je ešte 
ich prínos otázny. No a keďže chceme, aby RC 
Drift ostal otvorený širokej verejnosti a nielen 
zopár šťastlivcom, je preto potrebné sa naplno 
spoliehať na rozhodcov a ich úsudok.

Tansou a tsuiso
Možno sa pýtate, čo vlastne taký rozhodca hod-
notí? Dôležité sú 4 hlavné faktory. Tí z vás, ktorí 
ste čítali predchádzajúce články, si už možno 
spomínate. Sú to: uhol natočenia vozidla v zá-
krute, rýchlosť, akou ste zákrutu prešli, dĺžka 
driftu a v neposlednom rade vzdialenosť alebo 

Samotné pravidlá sa snažia vychádzať 
z pravidiel skutočného Driftu v zemi 
jeho pôvodu, teda v Japonsku.
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presnosť, s akou ste prešli od určenej línie. Tak-
to spísané to pôsobí trochu komplikovane, ale 
v praxi sú jednotlivé faktory na seba nepriamo 
naviazané. Nie je možné predsa spraviť dlhý 
drift v malej rýchlosti. Pozorovanie má človek 
po pár pretekoch v oku a dnes, aj keď si to 
mnohí ani neuvedomujú, pri pohľade na jazdu 
vedia veľmi presne zhodnotiť, čo chýbalo dotyč-
nému k dokonalosti. 

Priebeh samotných pretekov môžeme rozdeliť 
na dve časti: na kvalifikáciu, alebo po japonsky 
„tansou“, a na vyraďovacie súboje dvoch prete-
károv „tsuiso“. Ešte predtým, než sa prví pretekári postavia na 

kvalifikačné jazdy, rozhodcovia spolu s usporia-
dateľom preteku určia na trati takzvané bodo-
vacie zóny, ktorých je podľa platných pravidiel 
najmenej 5. Zóna sa skladá z dvoch obdĺžnikov 
s rozmermi 400x150 mm a z tretej časti, ktorá 
už nemá jasne definovanú šírku, len dĺžku. Prvý 
obdĺžnik začína na vnútornej alebo vonkajšej 
hrane zákruty, podľa toho, ktorá bola rozhod-
cami určená. Prvých 15 cm od tejto hrany tvo-
rí oblasť s najvyšším bodovým hodnotením, za 
ňou nasleduje druhých 15 cm s nižšou bodo-

vou váhou a celú zónu uzatvára otvorená časť, 
ktorá nemá definovanú šírku, ale iba kopíruje 
vonkajšie okraje dvoch predchádzajúcich zón 
a teoreticky pokračuje až po opačný okraj zá-
kruty. Úlohou pretekára je prejsť predným ale-
bo zadným nárazníkom (podľa určenia) v zóne 
s najvyšším bodovým hodnotením, a to v adek-
vátnom uhle a rýchlosti. Ak sa mu to podarí, 
dostáva za prejazd plný bodový zisk (3 b). Ak 
sa mu to nepodarí, no určenou časťou karosé-
rie prejde v druhej vyznačenej zóne, ktorá však 
už nie je tak blízko k ideálnej, dostáva body 2. 
Neraz je takýto prejazd neľahkou úlohou, a pre-
to sa zaviedlo aj hodnotenie 1 bodu pre prete-
károv, ktorí síce ani zďaleka neatakovali hranice 
ideálnej stopy, ale predriftovali celú zákrutu. 
Nepopulárnu nulu si vyslúžia len pretekári, kto-

rí prejazd odflákli a ich auto neprešlo zákrutu 
v drifte alebo, a to je veľký strašiak aj pre ostrie-
ľaných Drift Kingov, sa tak úporne snažili na-
tlačiť na ideálnu stopu, že ich vozidlo sa pri 
prejazde dotklo vnútornej hranice zákruty, puk-
lice či inej prekážky. Vtedy totiž nedostávajú žia-
den bod, ale čistú čistučkú nulu.

Po stanovení zón a spísaní štartovej listiny sú 
pretekári vpustení na trať na voľný tréning. Toto 
je jediná fáza pretekov, kedy sú na trati viac ako 
dve vozidlá. Ak teda idete práve náhodou okolo 



a zbadáte, že pomedzi puklice sa preháňajú de-
siatky áut, môžete si byť istý, že je to len tréning 
alebo voľné jazdenie a nie preteky samotné. 

Prejazd a štýl
Po otvorení pretekov sa začína kvalifikáciou. 
V nej jazdí každý pretekár na trati sám a má vo-
pred stanovený počet kôl, v ktorých sa pokúsi 
získať maximálny možný bodový zisk. Neruší ho 
nik iný a každý tak môže ukázať, čo vie. Našťastie, 

nie je celá kvalifikačná časť scvrknutá do 3 ko-
lečiek po okruhu, ale skladá sa z dvoch až šty-
roch kvalifikačných kôl, úmerne k celkovému 
počtu pretekárov a harmonogramu pretekov. 

V každom kole kvalifikácie môže pretekár zís-
kať maximálne 60 bodov. 45 z toho ako body 
za prejazdy zónami a ostatných 15 je od roz-
hodcov za celkový dojem z jazdy aj mimo vy-
značených zón. Keď všetci pretekári odjazdia 
kvalifikáciu, tá sa uzavrie, bodový zisk sa spo-
číta a pretekári sa zoradia do kvalifikačného po-
radia. Víťazstvo alebo dobré umiestnenie nie je 
samoúčelné, lebo dobré umiestnenie predurču-
je skupinu, z ktorej sa budete snažiť dobyť méty 
najvyššie. A čím ste vyššie, tým máte aj cestu 

na vrchol kratšiu. Okrem toho prví traja prete-
kári dostanú pripísaný bodový zisk do celkovej 
tabuľky šampionátu (a že sú to body dôležité, je 
jasné z malých rozdielov v nej).

Preteky následne pokračujú divácky najatraktív-
nejšou a aj pretekármi asi najobľúbenejšou čas-
ťou - súbojmi dvoch áut na trati, „tsuiso“. Podľa 
umiestnenia z kvalifikácie sa pretekári zaraďujú 
do skupín podľa kľúča ako na skoro všetkých 
šampionátoch. Najlepší idú proti najhorším, no 
aby neboli medzi nimi priepastné rozdiely vo 
výkone, delia sa pretekári na skupiny, celkovo 
tri. A až C, kde A je finálová, najvyššia skupina. 
Tí, ktorí sa do nej neprebojovali priamo, majú 
šancu poraziť svojich súperov v nižších skupi-

nách a zabezpečiť si tak jedno z voľných miest 
v Áčku.

V samotnom dueli, ktorý sa skladá z jedného 
tréningového a dvakrát troch ostrých (bodova-
ných) kôl, sa postavia proti sebe dvaja preteká-
ri. Dohodnú sa, kto začína ako prvý, a vyrazia 
na trať. Po odjazdení troch kôl si úlohy vymenia. 
V dueli sa nehodnotí iba prejazd niekoľkých 
zákrut ako v kvalifikácii, ale celkový štýl jazdy, 
dynamika a presnosť po celej dĺžke trate. No 
a mimo toho aj schopnosti každého jazdca pris-
pôsobiť sa pohybu súpera, sledovať jeho jazdu 
a prípadne, ak to okolnosti dovolia, aj predbe-
hnúť rivala, a tak ho prekonať. Rozhodcovia sle-
dujú jazdu oboch pretekárov a po dokončení 
duelu vyhlásia víťaza. Postupnou elimináciou 
súperov tak nájdu preteky svojho víťaza a rov-
nako aj celú prvú desiatku, ktorá si zapíše do 
ročníkovej tabuľky vybojovaný bodový zisk. Ten, 
ako správne tušíte, sa spočítava v celoročnej ta-
buľke RC Drift Cupu a víťaz sa okrem cien bude 
hrdiť aj titulom RC Drift King počas celého na-
sledujúceho ročníka.

Tak, dúfam, že sa mi podarilo aspoň trochu 
vám priblížiť priebeh pretekov a ak nabudúce 
pôjdete okolo nejakých pretekov v RC Drifte, 
budete lepšie rozumieť všetkému tomu chaosu 
na ploche.
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