Σχόλια για το 12ο Concours d’Elegance PHILPA 2015
Από τον Αλέξανδρο Βαζαίο
Πολλοι κριτες εµαθαν οτι εινα κριτες το Σαββατο βραδυ. Οχι µονο
δεν τους εγινε καποιο σεµιναριο επι της διαδικασιας, αλλα οι
ανθρωποι δεν ειχαν ιδεα τι θα δουν τα µατια τους για να
προετοιµαστουν εστω και ελαχιστα.
Οι κατηγοριοποιηση ηταν ασχετη µε τα αυτοκινητα και απλα
επιλεχτηκε copy/paste των περσυνων, δηλαδη, copy/paste του ’13
κλπ κλπ. Οι κατηγοριες δηµιουργουνται αφου συγκεντρωσουµε τα
οχηµατα, οχι πριν! Μονο το Pebble Beach/Villa D’Este etc εχουν
τετοια δυνατοτητα, οχι εµεις!
Τα αποτελεσµατα των περισσοτερων κατηγοριων ηταν λανθασµενα.
Τουλαχιστον στις κατηγοριες απο τις οποιες και θα εβγαινε ο Νικητης
(Mercedes/Endangered/Exotic), τα αποτελεσµατα ηταν κατα µεγαλο
βαθµο λαθος. Και το αναφερω µε απολυτη αυτοπεποιθηση γιατι εγω
προσωπικα εχω δηµιουργησει την τωρινη διαδικασια και εκανα οτι
ηταν δυνατον για να απογυγουµε τετοια τερατουργηµατα.
Ως απολυτο ρυθµιστικο παραγοντα, εθεσα τον Eπικεφαλη των
Κριτων, δινοντας του την ευχερεια να ασκει βετο πρωτου
ανακοινωθουν τα αποτελεσµατα και να προτρεπει τους Κριτες να
επαναξιολογησουν οπου εκεινος κρινει. Ο Βυρων θα σας εξηγησει
την εµπειρια στο αντικειµενο αυτο και θα καταλαβετε το συλλογσµο
µου. Στο 10 C d'E κατα το σεµιναριο Κριτων που εκανα ειπα στους
Κριτες µου “ο σωστος/διαβασµενος Κριτης ξερει τους νικητες της
κατηγοριας του και το Best of Show πριν καν δει τ’αµαξια...’’.
Πιστεψτε µε, ειναι διεθνης πρακτικη και σε τελικη αναλυση
αυτονοητο, ο Κριτης δεν ειναι απλος συλλεκτης, ειναι
ιστορικος/δηµοσιογραφος/συλλεκτης πολλων ετων µε µεγαλη πειρα
και µεγαλη συλλογη αυτοκινητων κλπ κλπ. Δεν περιµενει λοιπον τον
απλο χρηστη/συλλεκτη να τον “πεισει’’ (εκτος βεβαια του
αυτονοητου, για την ποιοτητα ανακατασκευης, βαφη κλπ, αλλα
επιτηδες στο φυλλο αξιολογησης µου εδωσα µικρη βαρυτητα
σ’αυτους τους τοµεις, παρακαλω το Βυρωνα να σας εξηγησει τι
εννοω).
Ο µεγας χοργος ηταν η Μercedes-Benz. Αντι λοιπον να βαλουν τα
ΜΒ µπροστα τους, στο χωρο που βαλαµε τρακτερ και φορτηγα, τα
εκτοπισαν στο αντιθετο σηµειο µε το χορηγο τους!!! Στην εκδηλωση
υπηρχαν 2 πολυ ενδιαφεροντα ΜΒ, ικανα και τα 2 για Best of Show
(170S / 220C). Κανενα απ’αυτα δεν κερδισε την κατηγορια του.
Τεχνικα, επρεπε ενα απ’αυτα να κερδισει την κατηγορια του, ηταν
πασηφανες και ο επικεφαλης των Κριτων επρεπε να επεµβει και να
ζητησει απο τους κριτες να αναθεωρησουν (ειναι πολυ ευκολο να
κανεις “λαθος’’ την ωρα που κρινεις γιατι δεν µπορεις να θυµασαι τι
βαθµολογια εδωσες σε καθε οχηµα). Γι’αυτο λοιπον βλεπουν οι
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κριτες τα αποτελεσµατα των κατηγοριων τους πριν ανακοινωθουν κι
ετσι τους δινεται η ευχερεια να κανουν διορθωσεις. Ο ρολος του
Επικεφαλης ειναι καταλυτικος εδω, ειναι ο παραγοντας που θα
διασφαλισει οτι δε θα γινουν τα τερατουργηµατα που εγιναν την
Κυριακη (Isetta Best of Show Nominee…). Αφου λοιπον εβγαινε
νικητης ενα απο τα 2 αυτα ΜΒ (ουτε και ο χορηγος δεν τα ειχε
ξαναδει), επρεπε στην ψηφοφορια για το Best (εαν αυτη γινοταν
αλλα ξεχαστηκε!), ο επικεφαλης να “κατευθυνει’’ τους κριτες να
ψηφισουν αυτο για το µεγαλο βραβειο (υπηρχε αλλο ενα αυτοκινητο
που αυτο τεχνικα και για παρα πολλους λογους επρεπε να ειναι το
BOS) αλλα λογω του χορηγου και της ιδιαιτεροτητας αυτων των 2
ΜΒ, επρεπε να κερδισει ενα απ’τα 2. Εαν συνεβαινε αυτο, ο χορηγος
θα εδινε τα βραβεια, µε ακοµα µεγαλυτερη προβολη γι’αυτον, οι
νικητες της κλασης/show θα µαζευονταν µπροστα στο περιπτερο του
και θα δινονταν τα βραβεια εκει, θα εβγαζε καταπληκτικες φωτο και
του χρονου, θα ηταν παλι µαζι µας. Τιποτα απ’ολα αυτα δε συνεβη...
Ο Eπικεφαλης των Κριτων ειναι ο θεµατοφυλακας της διαδικασιας.
Ακοµα κι εαν ξεχαστηκε ενα σταδιο (οπως και εγινε, οι κριτες δεν
ψηφισαν ποτε για το BOS), δεν ειναι απαραιτητο ο Επικεφαλης να
επιλεξει το κοινο!! Δεν το προβλεπει κανενας κανονισµος κι ακοµα κι
εαν το προεβλεπε, ο ρολος του ειναι να διορθωνει και τον κανονισµο.
Τα αποτελεσµατα ενος τετοιου διαγωνισµου αποτελουν το
“διαγωνισµα’’ της λεσχης/οργανισµου που τον διοργανωνει. Δειχνει
στο κοινο ποσο κατεχει το αντικειµενο της και τι ουσιαστικα εχει να
“διδαξει” στο κοινο και στους συµµετεχοντες, οχι the other way
around. Αρα, ο Επικεφαλης επρεπε να επιλεξει το πιο
ενδιαφερον/ουσιαστικο/σοβαρο του κοινου και µονος του, µε τη
συµφωνη γνωµη του Προεδρου στης Λεσχης και της Οργανωσης, να
αναδειξουν αυτοι το BOS.
Δυστυχως ζησαµε την απολυτη αποτυχια της διαδικασιας και ισως
τελικα η ευθυνη να βαρυνει εµενα µιας και την εκανα ιδιαιτερα
τεχνικη αλλα µετα δεν ενεπλακην ξανα. Ευχοµαι απο καρδιας του
χρονου, ανθρωποι που αποφασισαν να εγκαταλειψουν τη λεσχη και
τα Καλλιστεια να επανελθουν (ειτε σαν εθελοντες ειτε και θεσµικα
µεσω των επερχοµενων εκλογων) ουτως ωστε η αγαπηµενη µας
Λεσχη να αποκτησει το επιπεδο που της αρµοζει για να διοργανωνει
τετοια events που εγω προσωπικα τα θεωρω την πεµπτουσια του
χοµπυ µιας και η επαφη µε το κοινο/νεολαια ειναι τεραστια.
Ζητω συγγνωµη που δεν µπορεσα να παρερευθω, ειµαι στο
εξωτερικο αλλα εαν υπαρχει ενδιαφερον για διαλογο επι του θεµατος
σε καθαρα ‘’τεχνικο’’ επιπεδο, µετα χαρας να το κανουµε καποια αλλη
φορα.
ΜΦΧ,
Αλεκος Βαζαιος
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