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Váženi přáte[é'
dostává se Vám do rukou ,'nuLté'' ěi sLo

buL tetinu - občasni ku pro přáteIe voLnéhoLetu v-české repubtice a nejen pro ně a ne_jen v čn.
Co mě k tomu vedIo? Vůbec ne konkuren-ce časopisu ModeLář, aIe skutečná potřeba či-nu. V současném obdobi po zrušeni tradi čni ch

orgánů v kraj í ch a okresech nastává obdobi,
kdy veLká část modetářů je bez informací, áo-třebné informace proni kaj j k modeLářům veL-mi máLo, často náhodně. A právě tento stav
mě nenechaL kLidným a přivedL k tomuto či-

Fři vtastni reaLi zaci myštenky vydávattento buI Letin votného Letu mám zai<Laání a

Závěrem děkuj i všem, kteří se na ob-sahu "nuLtého'' čÍsIa poditetj a se všemiVámi se těšim na spoLupráci.
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M MoS
českonoravs(ý mďelrířs\ý svaz sdru-

žuje 6 nodelářskýcb klubů - letec\ý'
1odní, raketový, autonobilní' železniě-
ní a gtavit€1ů plaetikových nodelů.
Předeedou čtotos je Karel Koudelka hy :
dliště: čajkovskóho loo3, 5ffi @ Era-
dec KráIové/. Ý sekretariÁtu pracují
l{iroalav }&rvrátiI a Libor l4a1ák. Jc-
jich adreaa jec Sdružení teghni6\iq6
aportů a činností, čuttos, Ve amčkách
22, LLT Bl Praba I - telefon 235 23 44

nebo 235 23 5L, linka 45.
čxxos je členen Sdružení technic\ých
aportů a ěirurostí české republiky.
črotos je kotektivlín ělenen čeakoglo-

vengkého nďeléřekáho svazu /Čsltos/.

{g}gggÉi -:gg!iŽ!-:g " 9L]92l
- požadavky m zařazení soutěží do }alen-

áeře nanrásí kluby ng futtos do 15.10.
1990 e uvedenín ternínrr, nísta, kate-
goric a adreay poř:adatele;

- za zápíe každó ocrltěže do kaleudÁřg
zaĚle klub 1o'- Kěs Da adresu ÓtIoS,
klub obdrží za každých 10'- Kčs jcdea
výtisk kalendáiv;

- do kalendářp je nožné zař'adit soutěže
ve vĚech dosud lótaaých kategoriícb'
u nově vzuiklých lategorií soutěže pro
žéky /:' ty pořádané epolu a Dony dětí
a oládeže/l FroPagační a další akce;

_ českoncave\ý klub lrtrekých nodelářů
vyhlaěuje níEtrovství čerkó replbtiky
v kategoriích ELA, B, C a FlE;

- nÁwh na postupy soutěžících na il.čR
v roce 199l zpracují trenéři do
2C.10.1990;

_ doporuěené výše vkladů na so.rtěže:
veř.ejné scutěže 20r- Kěa pro ělena č
l{iloS a 40r- Kčs pro neělens btuos

českouoravsý klub letackýcb nodelá-
rn /Úlxtalí^/ zlo]ríL jedenÁctiěrenqý ýbor,
který řídí jeho ěinnogt. Př.eťlgedou je Ing.
otakar Pavlík, l{írové lÁ^. 23, ?93 Ot ltla-
dá Bo1eslav. Za volný let odpovídají:
a/ Antonín 1Varůžka, Severní vÍÍ/5L2,

14I 00 Prahs 4

kategorie: E, A1, A3, COrl ltoř, |lco2t
Piat, 81, P30, P3, Cl, FID

b/ Jaroalav Urbá,nek, V IipinÁch 8Oo,

530 03 Pardubice
kategorie: FlA, FB, FlC, FE

/ru/

- výaledkové liatiny ze soutěží uvedeqýcb
v kalendáři se zasírsjí v jeduon vyhoto_
vení e adrestr Čt0{os.

ŽslĚlltr-gPg:!9v9g
- žebříěky se Pro rok 1990 seatavují v kate-

gcriícb E, A3, A1, 81' nLA, FB' ELC' FIE;

- jeduotJ.iví zájeoci o zařazení do žebříě-
ku zašIou 3. nojlepĚí výkony na adregu
čttttos do 15.1l.199o. Zapoěítrívají ae vý-
kony dosažené na goutěžícb uvodenýcb
v kalendáři soutěží čR a s, kteró se ko-
naly od l.l. do 30.10.1990.
V žádosti je třeba uvést jnéno' Iicenění
ěíslo, ěíslo scutěžc a doaažeý výkon -
u Lategorií FlA, B, C věetně přepoětu na
1260g.
Výkorry do žebříčhr je nožné zpracorrat a
zaslat jako koIektivuí žebříěek ,/za klub,
obes' kraj/. Výkony nraí být potwzeny
předsedou klubu.

Ererigls-IlI
čuruu navrhuje rrydat pravidla FAI ve

foroě volqých listů. Zájenci o pravidla ae
přih]Ásí v recakci l{odeléř do 3l.10.1990.

z lEDttÁttí čt't KLel{
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o MLÁ0eŽl
V letošníE roco došlo téDěř YĚu_

de ke snížení scr.ltěžD'í ěinnosti lcar-
žků 'rádeŽc. Ja to způsobeno předevšín

nedogtatken finaněních prostředků jak

ns Dateriál' tak i na cestovaé na aou-

těže. Nedá se předpoklá'dat' že by v
příštín roce došlo ke zlepšení v této
oblasti. lóálokterý k1ub bude nít dost

proetředků, aby nohl ai dovolit ěin-
nogt kroužků w většíE Eěřítku. Přeg-
to nůžene výchonr doroatu hoclit přee

1nlubu. ňešeníl by rchla být těaoější
spolupráce s Dony dětí a nlÁdeže, kte-
rá by něly aít i v příštín období dogt

proatředků ns čiDlost zéjnovýcb krou-
žků. l{ěgtakó dory dětí njí být ď ro-
ku l99I řízeny příno obecní'i zastupi-
teletvíDi bez dalších esziěIáDků. Bu-

tle nrrtné tyto orgány přesvěděit o ton'
že je výbodné, aby ae n.tádež věuotala

aějaké aoyalupIaé ěinnosti a tou nďe-
lařgní bezesporu je.

Ústř€dBí .tfu dětí a nládeže ftlnoy /
by něl být pouze mtodic\ýl a aervianín
cgntren a zajiěIovat akce reprrblikováho

význanrr. PďIc iďornací z Úoor budorr

goghnig}d goutěže dětí zacbwány i v

příštíu foGco V ton přípatlě btrde žákov-

aké uiatrovatví UB zajiĚIovat úDDta. o-
tevřenýn probIómn zstín zůstávé způaob

nouinece na toto nistrovgtví. To je ko-

neěně i problén soutěží dospělýcb. Po

zrušení }rajů by ae něl.a loEiece provl-
dět z okrogů. To ale při poětu okrerů

a nožnosti noninovat okoIo atovp žáků

bude aai těžko zvládautelná. Proto bych

přivítal ja\ýkoIiv návrb jak tuto gitua-

ci řpšit. Poatupový klíě by uěI být ata-

Bovcn do konce letošaíbo roku a tak je ta_
to záležitost znaěně aktuáIní.

Pro pořddÁn{ t6g}urických aoutěží n'lá -
deže připravuje Úoor vyaení aoutěžníbo řá_
drr věetně etav€bD'ícb a aoutěžnícb praviclel.
U letackýcb nodeIářů by se jednalo o kate_
gorie E' A3, Al,a o znovuzavedení katego_
rie FlA. Tato pravidla by Eěla být 'shod-

nÁ g nÁrodníni pravidly ptatnýni pro
črolos s tín, že buťtou v jetlné publikaci a

pořadatelé i Eoutěžící nebudan urset hle-
det v pěti aešitech dopIřry a zněny. ho-
ti atávajícfu pravidrůB bycb avrhoval zně-
Bu Po{rzo v kat. FlA' kde by pro žáky pJ'a-

tilo - Bl. ěag letu l50 a'délka vlešné
šňůry 40 n a noyý polare při letu kratšín
20 a. Tento nÁwh jaen sdě1il i paru Ur_

bóakovi z črrrrell po Lategorie FAr a pro-
aí.B i o úzory vedoucícb kroržků nládeře.
Je to zÁležitost velni aktrÁ.ln{9 protože
do konce listopaclu bycb nšI předložit nÁ-

vrh pravidel na Úoor a před tíu uraí být
náwb ťloporuěen lm.elí.

Dalšín problémn jsar výkonostní tří-
dy. Ncní výjinkar, že žák Poctaví prvrr{

nodel' třeba v }ategorii A3 a na gvó první
gantěži aplní linit l.llnT. Ke etejnéEl ztL_
važovánÍ Vl dochází i tehdy, kdy žák v je<L

né kstegorii spIní liuit I.tIl běben aczo-

ny tř.eba 40 krát. I když v příštín ťoGo Uf-_

čitě stončí bonba z8 Pďty Vl, stálo by za
úrrabu ajednt v tonto sdru nÁpranr. ňcš+
ní nevidín ve zvýšení linitů Vl, alc zío-
kíní jeitné r, na zÁt ladě výslodkú několi-
ka soutěží. Iď4ýE způaoben by nobl být

nÁvrb IDg. ltartínk uved€ď Y lodcláři 9/90

DA str' 27. Jedná. te o tzY. olynpijaký
bodomcí aystéa. Podl'c nóho nÁaoru se jed _
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ná o veIni dobrý nÁvrh, Herý by notů

být poržit i v c@těžích doapěIých.

Při diakuri a B. čÍžten o tóto
problemtice Jane došIi k uÁzoru, že

by bylo rovněž vhoduó opět zavéat atu-
pně výcvihr žáků. Tento ayatón ae před

lety owědčit nojen u uodelářů. llnozí
z nÁ.a, kteří lótaIi' ještě po lctcch
noeÍ aa klopě "ptříbrnó C" z pIacbtař-
akóho výcviku. V nsatóvajícín obdobÍ

určitě najdone výrobce' který by za

odpovídající cenrr byl scbopen ďznaky
vyrobit.

Podle ného nÁzoru nraím hledat cegtu
jak udětat nodclářako.r činrrost Pro nIÁdcž

zajínavějĚí, protože mjsne aBBi kdo a'dět_
ni pracuje. A bez zajiĚtění pokraěovíní v
dalĚích generacích gkoněÍ nodelařvní jako
joden z okrajových aportů. Proaín proto o

vaše názory na tuto probleotiku buil příno
ttB Dou adresu - v.r.' Směenská,775C 274 ot
Slar1ý' ngbo fornor dalěích příspěvků na

strá'nky tohoto bullotinu.

VÁclav l'u-a1 s18ď

Do Mostaru jsme doraziIi druhý den ráno kolem

9r30 hodin k hotelu "Penzioner" kde jsme byli

srdečně uvítáni pořadatelí MS a ti nás poté

dovezlí do Bungalovu ''buna", ve kterém jsme by-

li ubytováni. Místo ubytování bylo asi 15 minut

jízdy autem od Mostaru.

Druhý den po příjezdu byl podle programu

připraven oficiální trénink všech účastníků na

ploše domorodci zvané "Mostarsko blato" asi I0

km od Mostaru. Trénink zača} v 8 hodin a skon-

čil v }6 hodin. V průběhu tréninku měIí pořada-

te1é připravenou přejímku modelů a od 13 do 14

hodin obrěd přímo na ploše. V průhÉhu tréninku

si každý z nás vyzkoušel modely, které nám lé-

tali na úrovni a v našem družstvu zavládl opti-

mismus - počasí bylo ideáIní.

Večer ve 20 hodin bylo na stadionu "Kantarevac''

v Mostaru slavnostní zahájení šampionátu. Násle-

dující den se mě}a létat soutěž v kategorii FlA'

počasí však byIo velmi nepříznivé, protože od

rána 'fouka). 
siIný nárazový vítr a poprchávalo.

Z toho důvodu byla jury FAl soutěž odložena na

následující den.

Ms iuniorů 1990

Y pořadí druhé juniorské M5 volných

modelů v kategoriích FIA, B, C /první bylo

v polskénr t'ešně ve dnech 8. - 15. 8.l9s8/

se konalo v JugosláviÍ - Mostaru ve dnech

?O. -, ?6.8.1990. Na MS se sešli mladí re-

prezontanti prakticky z celého světa, kon-

rrétně z Rakouska, Austrálie, belgie, Fran-

cie, NDR, Koreje, ltálie, lzraele, Maůarska,

Nového Zelandu, Polska''SSSR' švédskal USA,

Velké Británie' sRN' Finska, Holandska' Ju-

goslávie a čsrR.

Do našeho reprezentačního družstva si
účast pro M5 vyLojovali v kategoriích FlA

Zdenék Sušánka z PIasů, Jan Kuchta z Bra-

tislavý a Ladis}av Jukl z físku a v kate_

goríi F1B já /Radovan KoIář ze Studénky/.

Vedoucím a trenérem by} Drahoslav štěpá-

nek a vše ostatní výtečně zastal pan š.

Kuch ta.

Cesta se uskutečni}a osobním autem

Volha CombÍ a s ohledem na délku cesty

/cca 800 kď byl odjezd z Bratislavy v ne-

děli 19.B. t.r. navečer.



Ve čtvrtek ráno v 7 hodin byl šampio-

nát soutěží kate6orie F1A zahájen. Počasí

bylo již lepší, stáIe však foukal vítr. Na-

še družstvo po odlétaných 7 kolech obsadi-

lo pěkné čtvrté místo, bronzové medaile

jim unikly o pouhých 30 s.

V pátek se lótala soutěž v kategorii

FIC, ve které jsme neměli zastoupení. Den

volna, který jsme měIi, jsme trávili kou-

páním v nádherném Jadranu.

V sobotu 2J. srpna se létala soutěž

v mé kategorii FIB. Zúčastnilo se jí 37

soutěžících. Ráno byle obloha jasná a prak-

ticky bezvětří. V úvodním kole jsem odle_

těl spolu s prvními soutěžícími, IetěIo se

na 2l0 s. Tohoto času jsem také bez problému

dosáhl /kopal jsem po 4 minutách LeLlý -

DaIší kola se létala na l80 s. V druhém

kole se nrě dařilo a letěI jsem I80 S. To-

to se opakovalo až do 5. kola a pak Při;'

šIo kolo poslední, sedmé, do kterého jsem

vstupoval v pohodě, protože jsem byl na

startovišti jsem byl od samého začátku sám

a tak bylo dost času se připravit dobře na

start a let. Nepodařilo se mi však model

odhodit tak' jak jsem si přáI a již v moto-

rovém letu model "nešel'' dobře, udělal Io-

ping a šel k zemi. Pak kopla výškovka a mo-

del se opět zvedl k obloze. Se zbylou sílou

natočené gumy již však nenaletěl tolik po-

třebnou výšku a modeI naklouzaI "pouhých"

165 s. Přišlo velké zklamání, protože IJ s

mě dělilo od rozlétávání Koreje o titul ju-

niorského mistra světa. Ale co, bylo - bylo'

sport je sport a tak i prohrávat se v něm mu_

sí človék učit. Takže s patnáctisekundovou

ztrátou jsem v konečném hodnocení obsadil

6. místo na světě.

Radovan Kolář, Studénka

Při FAI tFédération Aéronautique InternatíonaLel, jej{ž sidto
je v PřlŽi, pracuje kom!'" p1ó tetecké modetářstvl lcI^nl. Podte
áostupných- inÍormaci jej ími čteny jsou:

CIAM TAI

sebourg

Ian K a Y n e s

Dave T h o m e s

Pierre C h a u s

Peter A t n u t t
Andras R e e

Thomas K o s t e

Lars 0 [ o f s s

Santiago R o d r

Georges X e n a k

Evžen v e r b i c

Ing.IvanHoře
Lucas G i a t a n

Vetká aritánie
AustráLie
Francie
Kanad a

maóarsko
oánsko
švédsko
španětsko
USA

sssR
isrn
Itá[ie

r
on
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1

k

j
e

uez
s

ij
ši
tLa
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C0' DoMA Av z^HRArrlčí
Sezona pomaLu končí, ai Ži-je sezon a 1991. Jak pěkně se to

řekne. Ate co nás čeká? Ten otaz-
nik visi nad námi, ZŽ mě někdy
mrazi v zádech. Ceny i mode[ářské-
ho zboŽí se budou při způsobovat
tržní ekonomi ce. Zahrani čni fi rmy
přes své zástupce zač{naj í půso_
bit u nás, např. firmy Graupner,
Futaba, Robbe. Ceny po přepočtu
DÍ't na Kčs j sou tak nepř j zni vé k na-
šim pLatům, že pochybuji o nějakém
větĚim přinosu pro naše modeLáře.

Druhá potovina sezony byLa po-
znamenána úpravou cen benzinu, a
to se projevi Lo na účasti i na ta-
kových soutěži ch jako je "Ma[á ce-
na Modety" a ''ltlemoriáL Jiřího Sno-
Ly". Usuzuj i, že se budou pořádat
soutěže trochu jiného typu. Budejich méně, dle zato kvaLitnějši.
Doby, kdy jsme přijeti na soutěž,
co nejdřive ji od[étaIi, dosáhti
co nejIepšího výsLedku, dby ktub
získaI co nejvÍce bodů, jsou za ná-
mi.-Příznivci C0" z Potičky maji
chui připravi t tákovou souiěž prav-
dy. Někteři z nás sí pamatuj i na
soutěže pravdy V kategorii F1A. Na
takové soutěži se sejdou stejně
"posti žení '', ma j i čas si spotu po-
povídat, dozvědět se jak to dětá_
i{ jinde, zaŽit nějakou tu Legra-
ci a dobře si za tétat. Navazuj í se
nová přáteIstvi třeba i ceLých ro-
din a to je asi správné.

Náš kIub ve spotuprác'i s Aero-
kLubem a Dotrem děti a otádeŽe v ůs-
tt nad 0rt. pořádá dvojsoutěž s uby_
továnim a straVou. Term{n soutěže
17. 19.5.1991 . Začiná se 17.5. V€_
čeři a koněj obědem 19.5. Ubytováni
a startovné pIus strava do 150r-
Kčs na osobu. chtěLi bychom, aby na_
še soutěž byta zařazena do seri átu
soutěži C0, EuR0 TR0PHY. Ještějste nestyšeLi?

Modetáři z různých zemi soutě-
ž1ci v kategorii soutěžn{ch rodeLů
C0" maji zájem účastnit se neziná
nÓóních soutěŽi, pod'obných sout'ěžím.
Světového poháru pořádaných pro voL_
ně tétající rnodety kategorii t1^,B,
crE. Touto otázkou jsne se zabývaLi
na soutěži v rakouském Spitzerbergu
a pro tetošní rok jsme při jati pra-
vidLa _ kaŽdý soutéŽici, který se
zůčastní jedné nebo vjce z niŽe uV9_
dených soutěži může získat body do
ceLkového hodnoceni. Jsou to soutě_

že:
Spitzerberg /Rakousko/
Dbrnsód l14adarsko/
MaLá cena Hodety lPodhořany/
Memoni ál' J'i řJ ho Smoty
Regensdorf /svýcarsko/

Pro hodnocení se započi távaj ipouze-tři nej Lepši výstedky. Pro-
toŽe csFR je eVropskýn domovem
mode [ ů CO-2 t bud ou do ce L kového
h od n o c e n í ' i , , n a d á t e z a p o č í t á v á n y
z této země v2dy dvě soutěŽe. Mo_
hta by to být v přištím roce kro-
aě ,l'lemori áLu J. SmoIy i nějaká
větš{ -'soutě na Stovensku? Datši
soutěŽe v roce 1991 budou ve:

Spi tzerbergu /Rakousko/
Dbmsbdu l14adarskól
Regensdorfu tšvýcarsko/

dáLe v Německu, Potsku a snad i
v Jugostávi i. Jedna ze soutěži
bude tzv. ''htavni soutěž roku".
v roce 1991 t o bude 5. ročnl k
v DUms6du. A j a kým způsobem se
rozdě[uj i body? Počet soutěží_
cich se děLi dvěma, v případě [i
chého počtu soutěŽi ci ch se výsLe-
dek zaokrouhtuje nahoru na ceLé
čísto. Toto čísto udává poěet bo-
dú, které zjská vítěz. Každý da[-
ší soutěžjci získá o bod méně. Na-
přikLad vitěz soUtěŽe se 40 ú-
častniky ziská ?0 bodů a soutěží-
ci na ?o. mistě 1 bod, da[ši už
nic. JestLiže na konci seriá[u
soutěŽl budou mit dca soutěŽi ci
stejný počet bodů, rozhoduje o
pořadí umistěn{ na "hIavni sou-
těŽi roku''. chcete-[i ziskat in=,,'
f Ór:mace o soutěŽi ch v roce 1991 ,
pi šte na moj i adregu lP.v.rHera-
hou. 1245, saz oó Ústi nad 0rL./.

C0'- EUR0 TRoPHY má prvni-
ho vi tě2e. Sta I se j ín Dušan
Frič z Ůsti nad 0r[., který zv1-
těziL v naáarsku, v Rakousku
byL sedmý a po veIkén boji zví-
tězi I na í!enori átu J. Snoty před
panem G. Benedekem z Madarska.
o tonto boji si přečtene v časo-
pise Modetář. ByI bych rád, kdyby-
ch'óo se na stránk
tetinu mohIi setk
MysIim Si, Že mán
i pnob[émů o kter
se vzáj emně i nf or
na moji adresu. L
FLieg C02! Repits
c0 2. PETR I
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Iode1 vycbÁzí z vývojovó,' ' :

řqdy "gifonů', a kterýni lótá^m
v našen klubu již více let. Ten-
to joen konatruoval joĚtě-na voj-
ně, hlavně na aortěž v nadargkóu
Dóna6du. Tan nrsÍ dobrý nodel do-
kázat létat ve velni úzkých kru-
ztch, ale takó třeba tďit na
druhor straDu bez tobor abY ae
eeaypal. Proto je kratĚí' ná
zvětĚenou plochu výĚkovky a 1é-
tá vlevo-vlevo. Doká,zal jaen ko-
nečně vyř.ešit ;ndrní na determ-
lizá'tor. Nechci nikoho odrazovat,
ale jé bych sl už takový nodel ne-
poatavil. Jc hrozně citlivý na
zkroucení, zněnu otáěek notoru
atd. Na soutěži to etojí hodně .

nervů.
Křídlor aeatá,vÁ ze atřednrná ar-
lu a uĚí. Ty jaou vybrouĚená z
hodně pružnó a letůó balay t1.2
na 1r5 u kořene a or8 E konci.
Jaou mnoěeny v dóle popaanó
barvě a usuĚeny ohnrrté na většín
hrncL a staženó objíndlen.
Trupt jeho zá'kladen Je laninÁto-
vÁ trubka o průněru 7/4. PILoa
je z někkó baloy tI.5. SoP je
plovoucí, ie z balay jako ušl
a její osičta je z obyčejnóho
Ěpend1ílrr.

VOPr uenÁ gtavebních zvlá'ětnog-
tí, kroně zakončení, kde riejaoů -
žebra, ale jenoo pevnějĚí balaa
tl.2 přilcpenÁ na plocho.
Potahg celý node1 je potažen ten-
lýn ltodelol'Bnen. Jc barven n
žluto barvou na vajíčka rozprš-
těnó ve vďě a na červeno ve v6d-
nín roztob připravenón vynáchá-
nín a vyždínónín krcpovóho pa-
píru. UĚi' piIon a SoP nejaou po-
taženy.
Funkce detcrnali3étorur je zajiĚ_
těna vykloP€ní4 VOP nahoru a SOP
přibrižně ó goo doprava. ltodeI p-
dá, v klaaické vývrtce, rychloat
aí nagtavím velikoatí vykloperú
voP.
SeřÍzeníl je poparíno ne výkreae.
llax. zlrroucení /pozítív/ je upro-
střod levóho atředu a n konci je
už zage nulwá. Takžc odtoková
liĚta je vlaatně prohnrrtó do ob-
Iouku. Je to zvlá'štní, alc ýhod-nó.

-Lo TO\\TYJ

vítÉzuÝ voop'L xnr COz
MEMORI

NAV

LMK

TRUP. . ..tOg
rŘíot-o. . 18g. s.6dmi

V!ť-'.. ..' 3q.. ?3d!l"-
CELKEM. . .. . 61g .10,9dm'

1990

,
lctoo

N

CN
(ř)

š

DETAIL VOPo SOP

fÁc
50 100 1s0 200

M 1,6

E-
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Iáténír nodcl lótá vlcvo-vlovo. OtáčLy
notoru jaou přibližně L.'l5o ot. nin.-I.
Na notorový let jeou }ruhy Ěirokó, na bez-
notorový let jeou užĚí. Při naló výĚce
se dó nodel na notorový let udržet pod-
bíhónín rovně protl větru. Jc to vlaatně
to eaué' jako hóěek pro }roržlvý vlek

t5

t8

40,t2

21

l.

-v/

u větroňů.
Tonr' kdo ai "aifona|, poataví' PřoJu

pěkná polótárrí a hodně zdravých ninrrt ri
nín mběhaých.

Dušan tr}ič' Úatí ngd orIicí

il-n

.í

\z

rudde

l!---

lg ..---'

Matenial

Dur'al (eloxiert )

Messincblech O,4mm
Stahldraht d=1. Omm
Messing
Stahldraht d=O.Smm
Feden D=3,3mm, d=o,ómm, n=25
Feden D=1,7mm, d=Or 3mm, n=L!+
Feden D=.3.2mm, d=O,Smm. n=26
Stahl 1ítze d=0, 8 ( Bnemszug f lln Fahnr-ad )

Schraube M2,O'2,O, Stahl
Schraube m1 

' ó*ó, o. stahl
Schraube M2. oxš, o, Stahl
Schraube lÍ2. o'3,5, Stah1

22

6

{^o

't

B.lt-tteÍI-Nr.

1.2,3.4.5,9
6.7
9
10' 1I,t2, 15,1ó
17
1A
19
20
27
22
23
24
25

Anmenkung:
Teil 1 und 2 wenden mit Ni,aten d=2mm zusammengeníetet. ebenso TeíI1 t-ttrd -j mit Níeten d=1mm. TeiI 77 wintj mít TeíI 4 ver-]ótet'

Stamov ' s Hochstar'

,,J
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Konč{ sportoVn{ sezona ro-
ku 199o, s n.l faktícky končl
organi zace mode l' ářst vl po L i ni j
Svazarmu. Sezona.1991 začlná pro
Óeskomoravský ktub Ieteckých mo-
detářů již nynl , 9ř í pravou spor-
tovntho kaLendáře, organi zování
mi strovstVí čn a urceňt způsobu
postupu na něj. Protože ří zeníjednottivých odborností je pLně
svěřena "národním trenérům",
chci se při svém prvn{ m rozhodo-
vání op{rat, pokud to bude noŽně,
o názory daLšich ''voLných pi Iotů,'.
Mám předstaVu podkomi se pro voL-
nÝ [et lF^I/ sl'ožené z aktivistů
všech-kategoril a bydLících po
ceLé Ceské repubtice. Podkomise
by pracovata spíše neformá[ně-
písemně /tím nemysIlm nezodpověcl-
né/ možná i na stránkách tohoto
buI Letinu, seš ta by se asi tak
1x do roka. Na moji Žádost o spo-
tupráci někteř'l modetáři odpově-
děti ktadné loret, Kubeš st.,
Mus1 t, K[{ma, Ztes ákl, někdo ne-
reagovat vůbec. Mám zájem o spoIu-prácl s da[šlmí, zejména pro ka_
tegori i F1c /ate nemám na každého
adresu/. Zájemce prosím, aby se
přihLási ti. Máme šanci řídlt své
věci sami a nemůžeme ji promar-
nit. 0d 1.1.1991 bychom mě[í " j"t,,napIno. Vrchotem pro sportovní

št řešenl, účast neomezovatl S€
mi jevi jako nezodpovědná vůči po-
řadateLům i vůči mode[ářům-spor-
tovcům. 0čekávám si ce di ferencování
modetářů / cbdobně je tomu ve vys-pě[ých zemich/ na Úzký oknuh "za_nícených sportovců" a na ši rši o-
kruh modeLářů na[ézaj1cích Ve svém
koníčku krásnou zábavu a oddech.
Dnes aIe neumím odhadnout, jak ceL-
ková ekonomi cká sí tuace V naší 2€-

PLÁNovANÁ MIsTRoVsTvi EVRoPY

mi tento proces urycht Í . Proto
Je nutné určlt způsob postupu.

Po záni ku krajů nebude mož-
né postupoVat z kraj ských přeborů.
ByLo by možné je nahradlt,,zem-
skými přebory" např. čechy A a
B a Morava. Počet m{st na postup
na m'i strovstv{ cn určit podIe Že-
bří čku roku 1 990. Je to K.o. sys-
tém, který je ''Ievnějši'' pro sou-
těžící a vyhovuje vlce modetářům
V pohnaničnlch obtastech. Urči-
tóu rotí V postupu hraje aIe i
náhoda.

D ruhá možrtost post upu j ejmenovitě podte žebřtčku roku
199o. Tento způsob preferuje d Iou-
hodobě dobré výkony, aIe je také
f inančně náročnějšt /mě[ by aIe
podpoři t konánl sout ěží v obIas-
tech, kde to sportovci potřebu j1l.

Pro ttl čn a pro "zemské'' sou-
těže hIedánr nyní pořadatete. Jde
o !fkonkurs" - nlc nenablzln, ate
očekávám nabídky potencioná[ních
pořadate[ů,'z nlch se pak vybere
ta nejvýhodnějš1 lpokud o uspořá-
dánl podobné soutěže máte zájen,
ozvěte sel. Doufám, že naši;pořa-
date[é budou zdatn{ i v obtasti
obchodnl při sháněni vhodných
sponzorů. Jakoukotlv čáctku dotace
nen{ možné lv době psanl č[ánku
21.9.199ol zaručit. 0 tom, jak vše
dopadne vás budu informovat, dou_
Íán, ve V0LNEt'| LETU č. 1l91 .

(dvŽ uŽ jsme byti u místrov-
ství CR, vkrádá se otázka, co tak_
hIe reprezentačnl družstvo české
repubt i ky ??? Máme o čem přemýš-
tet.

JarosIav Urbánek, Pardubice

NAD YoLilÝM LETEM FAI

1991: MS
MS
ME

1992: MS
MS

FlABC
FlE
FlD

Juniorů
F1D

Jugostávie
R umuns ko
Rumuns ko
CSFR
PoLsko

ME
1993: Ít1S ?

MS
1994: MS
1995: MS

A SVETA

FlABC -
FlABC -
F1E
FlD
FlABC -

Rumunsko
USA /Lost
Potsko
Argentína
Mada rs ko

či švédsko
HitLs/
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Letošní mistrovstv{ Evropy v kategorii F1E uspořáda[ švýcar-
9ký aeroktub komi se voIného tetu v AdeIbodenu 9. srpna 1 990.
Sampi onát se opět VyznačovaI převahou našj ch reprezentantů a skon-
či ti výborně. Zde jsou výsIedky.

Jednottivcl
1. Crha lvan CSfn
?. Schmidt Herbert SRN

3. Sa t zer KIaus Rakousko
4. Hauenstei n hlerner švýcarsko
5. Berto G i useppe Itát i e

6. Tréger Ivan Ósrn
7. Aust Kar[ Rakousko
8. Mach Jarostav čsrn
9. Bochenski stani sIav Potsko
lO.Mauri Edi ltáLie

Družstva

5OO TOO%

5 oo, 00

5 00,00
5 00,00
5 00r oo
500,00
5 00,00
500roo
500,00
5 00,00

+ 100,00 +

+ 100r00 +

+ 100,00 +

+ 1 00,00 +

+ 100,00 +

+ 1 00,00 +

+ 86 ,43 -r'

+ 84 ,67
+ 80r 95

+ 77 ,38

1 OO,oo%

81r85
71 ,67
56 r85
18 r89
15 ,19

SP FIE
Po mistrovství Ev?opy, o den pozdějl 10. srpna, se na stejném

ní stě kona ta mezinárodní soutěž v kategori í F1 E v rámci seri átu
o švětový pohár.

Js9le!!iygi
1. Crha Ivan csrn

1. řsrn
?. Itátie
3. SRN

4. švýcarsko
5. Rakousko

5. Eder Heinz
6.. Jandt Friedet
7. Cosma Tino
8. Aust Kart
9. Spatny ttlaIter

1.500,00
1 .464,OO
1 .337 ,7 6
1 .3?5 ,01
1 .249,34

SRN

SRN

Itátie
Rakousko
švýcarsko

z. Tschanz Andreas švýcarsko
3. Ri tterbusch Kart-H. SRN

4. Mach JarosIav čsrn

5OO,OO% + 100,002 + 1OO,OO7

500,00 + 100,00 + 88,17
500,00 + 100,00 + 63,31
500r00 + 100,00 + 44,38
500,00 + 100,00 + ?O,71
500,00 + 100,00 + 18,34
500,00 + 97,5o
5o0roo + 89,s7
500r00 + 83196
500r00 + 75r?1

5OOTOO + 15r42
10. PUttner Siegfried SRN

15. Berger Bohum{r čsrn
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30. Katina Jiři
37. Tréger Ivan

9l ! i9!y'c-l! !g! gyé1

1. Bayern
PUttneP Siegfried
Schuberth HeImut
Schmidt Herbert

?. FsV MUhtheim
Bochenski StanJ s taw
GUnther tlatter
SchUssIer Bernhard

3. MG BErN II
Tschanz Andreas
Andrí st Atfred
Trumpf RudoLf

7. JZD TroubeIice
Berger Bohuml r
Katlna Jiř{
Tréger Ivan

l. Andriukov Alexander

2. Gorbaň Evgenij

CSFR

CSFR

413 ,66
363,66

1 .424 ,OO

1 .4O7 ,67

1 .40?,67

1 .?77 ,3?

SSSR

SSSR
lzgo +

1290 +

+150+
+160+

300
300

343
332

PUZSTA CUP t990
Po mistrovství tyropy ve volném letu - kategorií FIA' ts a C se Ve dnech 14. až 16.

října uskutečni1. u 
'.á..'-t<ém 

oómsóou mezinárodní soutěž, soutěž seriáIu Světový pohár.

ilt
l. Jablokov Juri SSSR I 260 + 240 + 300 + 306
2. Dzori lgal lzrael I 260 + 240 + 300 + ?16
3. Ziober Czeslav Polsko L 260 + 240 + 300 + 190

4. Dondero Ernesto Argentina I 260 + 240 + 300 + lB9
5. Havelka Zdeněk Čsrn l 260 + 240 + ]00 + I83
6. Lewis Rodney Holandsko I 260 + 240 + 300 + 172
7. Náhlovský Jiří [srn l 260 + 24O + 263
B. Hoěejší lvan csFR l 260 + 240 + 240
9. Bauer Darko Jugoslávie L ?60 + 240 + 237

f 260 + 240 + 22?
t 260 + 240 + 194
tZ50+240+ 78
t 243
L ?34

48. Hubert Stefan CSFR I 231

75. Magdolen Peter lSfn t 183
83. Vosejpka Jan 9SFR L I 5'2
104. Íreger lvan csFR t 074
lo5. Drtir zaistau lsrn I 067
111. Bednár Pavel CSFR l 030
ll8. Miertus lgor čsrR 935

FIB
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3. Sauther Bernhard
4. Eimar Bror
5. Luniewski KrzysŽtof
6. Chrebtov Andrej
7. Nocque GeraId
B. Polla Gianni
9. Hofsass Reiner
l0. Kubeš Vladimír
19. Rado František
55. Petráš Jozef

il9
l. Screen Stafford

Czer*inski Roman

3. Napkori Gyórgy
4. Fusejev Leonid
5. Verbitský Ev6enij
6. Astfeldt Eddy
7. Strukov Valerij
8. Kaiser Jiří
9. Zielinski Jaroslav
l0. Houček Karel
13. Pátek čeněk

l4

SRN 1290 + 300 +

švédsko 1290 + 300 +

Polsko 1290 + 300 +

SSSR L290 + 266
Francie L290 + 248
Svýcarsko i290 + t40

lRN 1290 + 0
gsFR 1285
csFR 1197
CSFR II2

Velká tsritánie
Pols ko
Maáarsko
SSSR
SSSR
švédsko
9ssR
CSF R

PoIsko
isr H

CSF R

208
197
II

+ J60 + 420
+ 360 + 420
+ 186
+ 169
+36

cHRUDnr l čsrn

Mezinárodn1 soutěž B0HEMIA cUP 91pro !ok 1991.-BoHEMIA cUP 91 střtdá V
JIH9cesrÝ poHÁn. Usi tuJeme o zařazenl
POHAR.

Pořacateti j sou modetáři z ModeLktubu a AerokIubu Ghrudim.

/nzl

BOHEMIA
FIA, B, C FAI

Soutěž chceme uskutečnl t ve dnech
gori ích F1A2Brc na Ietiští V Chrudími.
toVně hoteIového typu a kempi nku. Vktad
/podte uvážení soutěží ct ho/ startovné,
vánl a banket.

1320 + 300
1320 + 300
1320 + 100
Il20 + 300
1320 + 3@
1329 + 166
1320 + 36
I3Z0 + 4

ll20 + 0
L29l
1211

T. - g.6.lggl

zařazujeme do katendáře FAI
tomto Poce tradi čnt soutěž
soutéže do seri átu svĚrovÝ

7.- 9. června 1991 v kate-
Ubyt ován 1 zai í šluj eme v uby-
bude zahrnovat kombinaci

pobytové popI atky, stravo-


