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Obsah, do Volného letu přispěli
CIAM FAI

Mistrovství Evropy F1D

Výběr družstva čn r,rr
Výběr družstva čn ruec
}áístrovství čn FuBc
Místrovství čn A1' B1

Anketa - český pohár FlA' FlB' F1c
Profily
"Chanpion" nodel K.H.Ritterbusche
Magnotem řízené samokřídlo ,,šíp - 5''
Model FIB Brora Einara
"GB 1,1o1" - model FlC G. Briera
Létejte CO,

Pravidla C0., _ FlK a jak dá1?z
Teorie COo /dokončení z ě. q/92/

1
Motor Schaup, zázrak? - nikoliv!

EURO-TROPHY /ťJstí nad O., Spitzerberg,
lómsóa,/

I takoví dovodou být modeláři t

Príbehy vyhrabané spod balzových piIín
/dtuhý a tretí pfiuÁn/
Nasbíráno na letišti
Ještědský pohár FlÁ
SeriáI Ma;strovstiev Slovenska FlE
Povídání o jednon nistrovství
Z domácích soutěží
Ze soutěží Wc, Světový pohár F1E
Mezinárodní soutěž v Chrudimi
"Trofeo finantiori',
t'Puszt& cuptt

Seriál soutěží sanokřídel
Slovo závěren

2

občasník pro přátels volného letu
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Ing.I. Hořsjší
J. Urbánek

J.Urbá'nek

J. Urbánek

V.Kube š

J. Šimek

W,

Ing. arch.V. Macura

TEEFUIKSENSE

L.Walek
VCL LIBhE

VOL LIBRE

P. Vašina

L. Valčík
K. J. Hanmerschmidt
L.Valěík

L.Valčík
F.Gloz iga

Do čÍsLA pŘtspĚlr:

Ing.Ivan Hořejší
Nad přehradou 15
312 16 P1zeň

Jaroslav Urbánek
V lipinách 800
530 03 Pardubice
Vladimír Kubeš
T.Bati 663/LB
391 02 Sez.Ústí
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Selská 19
460 13 Liberec
Ing.arch.Vlado Macura
Okružná 110' B1.25/42
022 01 čadca
Le opold iValek
p.3. I2/IIÍ
734 oI Karviná 4

Petr Vašina
Heranova 1245
562 06 Ústí nad or1.
Lubomír Va1ěík
Dukla 318
562 co Ústí nad Or1.
František Gloziga
Bezručova 1403
769 ol-Holešov
Anton Hockicko
P.0;Box 39
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fng.Peter Nosko
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Všachny modeláře zaskoěila náhlá snutná zpráva,
že ]-O. dubna t.r. tragicky zahynul

JIŘÍ rAIsER

dlouho1otý raprazentant naší vlasti v katagorii mo_

torových volných rnodelů FlC.

.1irka byl dobrýn kanarácem, proslulý iaskavýn
osobitýn hůmorenr. Je neuvěřitetné, že ho jj'ž na le-
tištích neuvidíme. Bude nán všen chybět.

čest jeho památce!

CIA},I FAI
V letošníln roce ;sne se opět zúěastnili

;arního zasedání OTAM FÁr' Cd;ížděli jsme

/é],.anové subkonisí,/ rinkov:Ím autobusen ve

středu veěer & v sobotu dopo}edne jsne by-
li doma. Ze tíech nocí jsou tedy dvě strá-
veny v autobusu , což nrůže vyhovovat tomu 

'kdo se za těchto podnrínek dokáže vyspat. K

těrrto šřastlivcůn však nepatřín a tak jsem
se opět dával po příjezdu dohromady něko_
1ik dní.

První den ./středa,/ třídenního jednání

Da}šínu dni, ětvrtku, kterého jsrre se zú-
častnili, dominovala tochnická jednání sub_
konisí. lla nich se posuzovaly návrhy z a_
gendy a připravovala doporuěení pro závě-
rečné plenární zasedání posledního dne.
Tam pak byly návrhy předkládány k hlasová-
ní detegátůn jednotlivých ělenských zemí
a dofinitivně schvalovány nebo odmítnuty.

Jednání cIAl{ FAI se zúčastni1o 33 zení,
Ukrajina byla zastupována ruskýn delegá-
tem. Tochnického jodnání subkomise pro
volný 1et so zúčastnili: P. Chaussebourg'
A. Roux, R. Gerard /T/, ll. Collin8r f .
Kayne s /QB/, A. Donkin /Bc/, \,ú. DíLIy /za
iz/ | L. Gia11ane1la /Í/, M. Gordillo /S/ l
I. Hořejší, A. Rea /H/, I. Tréger' J. Miš-
kovič /Slovensko/, R lVatterman, 0. Xenakis
lJsA/, P. a D. wlodarczyk /P1'/,

Od ledna 1993 vstoupil v platnost nový
tóa. listribuce cestou národních aeroklu-
bů se právě odohrává /začátek dubna/. Pra_
vidla tódu zůstanou v p1atnosti da1ší ěty_
ři roky a během této doby se sní rněnit pou_

ze ě1ánky, týka;ící se bezpečnosti, hluku
a upřesňování pravidel. Letos budou vytisk-
nuta í dop}ňková pravidla; zabrnují nomi_
strovskó kategorio, pravidla pro pořádání
soutěží a praviola světového pobáru.

Subkonise zaéa)'a jednání něko1ika pro_
cedurálními návrhy, o kterých se není tře_
ba zmiňovat, dáLe budou popsány diskuse1
které se týkaly volného 1et'rr.

IÍLI'K U voLNÝcH }ÍoDELů
Z byra přišeJ. návrh, abý nodely F1C by-

Iy vybaveny tIuničom hluku tak, aby hladina
hiur<u by1a nenší nož oněch pověstných 96 dB

ve vzdálenosti 3 n.

V době, př'edcházojící ;ednáním CIAM byla
vyvinuta silná aktivita sněřující k tomu 

'aby pravidlo o hIuku pro vo14é modely neby_
1o- piavidly požadováno. Silná opozise při_
chÁie1a zejména z USA prostřodnictvín i{'

Brodersena a B. ,Vattermanna /nový prezident
NFFS' byl i loni v Luěenci/ a kulminovala
tak, že oba jnrenovaní se vypravili za prezi_
denten 0IAM S. Pimonoffem do líelsink. Ze

obt:-znyn E€renlm doby chodu utlunonébo mo_

toru.
S. Pinenoff se středeění schůze byra ne_

nohl zúčastnit a tak se návrh nedostal do

z USA.



cen. To znamerui, že od 1.1.1994 nebudou o_
pět povoleny žádné nástavcg výfuku. To pla-
tí už pro MS 93 jako lckáIní pravidlo. rao
si tedy opatří notor Iaděným výfukem, bude
tak smět létat jen na soutěžícb roku 1993
s výjimkou MS a pak už vůbec ne.

USA navrhLy zakázat laděný výfuk dafi_
aovánín délky nástavce, a1o vzhledem k u-
vedenému vývoji se tento návrh ukázal jako
natbyteěný a byl stažen.

V dlouhodobém výhIedu je situace ovšem
sIožitější vzbleden k hlukovýn onezenín
v některýcb zeních. Věříne, že některé
zkušenosti nán opatří upoutaoý lot, kterýjiž pracuje se standartníni tlunriěi hluku.

rŘÍoy PRo JI'NIoRsKÉ }ís
Španělsko navrhIo, abý třídy pro juni-

orské MS byly zněněny na F1A, rtc a FlJ,
počínaje od roku 1994. Diskuso v subkoni-
si se koncebtrovala na filosofii junior-
ského MS a statutu pravídla ''BOM', ,/buil-der-of-nodel, tj. tavitel nodelu/ pro ju-
niory. Obecně byIo akcoptováno, žo-junior
by měl svůj mode1 zhotovit sán a nelétat
''proxy'' ně jaký vysoce technický nodel, kou-
pený nebo zapůjěený. Potíží je ovšem nemož-
nost ověřovat, kdo opravdu node1 zhotoviI
satr.

Navrh1 jsem myšlenku, zjednodušit node-
ly linitovánín rozpětí křídla a omezenín

Subkonise doporuěila a plená'rní zasedání
souhla.silo s tín, aby byIa ustavona pr&cov_
ní skupina, ktará posoudí takové nožnosti

pro budoucí MS juniorů. CíIem je postavit
návrh tak, aby, pokud bude akceptován, no-
hl být využit poprvé na MS 96. Pro ys 94je'už pozdě, ;uoiořj, kteří se sani již
teá připravují, by byli znevýhodněni. Fra-
covní skupina ná složení: Chaussebcurg,
cialanella' Hořejší, Xenakis. Základní ú-
vaby by noh1y být základem pro širší dis_
]<usi o budocnosti stávajících tříc vol-
ných nrodeIů. Náměty ;sou vítány.

ŠvÝcansxÉ rÁwHy
Ze Švýcarska přiš1a tentokrát řada ná_

vrhů, včetně zákazu ohřívání svazku F1ts,
zíkazu detekce terniky, návrh ětyřminuto-
vých naxin v l. ko1e FIA a FlB, radukce
obsahu notoru F1C na 1,5 ccn. Všechny ty_
to návrhy byly švýcarskýur de1egáten staže-
DY. Subkonise o nich také jednala, alo by_
ly zanítnuty. Absence švýcarského de1egá-
ta na technickém jednání nedovo1i}a ani
žádné vyjasnění nobo pozměnění návrhů. Sta_
noviska subkoniso byla nás1edující: ětyř_
minutové roaxiroun by dalo prvníuru kolu pří-
1išnou důležitost' zněna v FlC není vhodná
ětyři roky před povo1ením zásadních změn,
atd.

PRoCEDURA RozLÉTÁvÁI{Í
Francíe navrhla, abY rozlétávání, pokud

nemůže být dokoněeno veěor, pokračovalo
další den ráno s naxinom nejméně 10 minut.
Subkonise doplnila, že i v tonto případě
zůstává v platnosti nožnost redukce naxi-
ma v důsledku nepříznivého počasí. Návrh
prošel v p1enárníur zasedání s touto změ-
řloU.

Francie dále navrhla, aby v případě ne_
vhodných neteorologických podmínek nebo
při problenatické zpětné doné.šce nodelů
by1a možnost snížení doby chodu motoru na
5 sekund.

0bě tyto změny pIatí pro rok 1994 a no-
hou se užít již na MS 1993.

PoKoJovÉ I.!oDELY
Subkonise navrhla snížení hglotnosti

modeIů FlL na 1 gran. Protožo však nodo-
šla k jednoznačnějěí dohodě, byl návrh
zatín stažen k dalšínu posouzení. By1a
scbválena pomůcka pro organizování soutě_
ží pokojových node1ů.

svÉrový PoHÁR
By1o schváleno nové schénra přidělová-

ní bodů, které bude v platnosti od roku
1994. Bude se přiděIovat více bodů větší-



nu
n1

poětu soutěžících, jen však v rámci prv-
poloviny pořací.

T ,7 .- pří jezd účastníkr!,
8.7.- příjezd účastníků, registrace, slav_

nostní zahájení'
9.7.- soutěžní lety 

'1O.7.- soutěžní lety, zakončení, banket'

jící byla zpráva o malém počtu přih1ášených
L us igg: u USA, ale běhen několika dnů
jadnání v Pař'íži se počet přihlášok více
lež zdvojnásobil /přiblíži1a se totiž uzá-
věrka/.

oTE\IŤENÉ soulĚŽE
Soutěž sP FlE v Liptovském Mikuláši ter-

nínově kolidovala s MS v Po}sku a byIa ta_
dy posunuta na 6. - 9. května t.r.

Ing.Ivan Eořejší

11.?.- rez€rvní den, mezinárodní otevřená
soutěž /1O katogoríí/.

ňediteli L{! Jiřírou Ka}inovi Aasovská
355 | L55 CO Praha 5/ se předběžně přihlá_
sirá 34 soutěžícícb z 11 zemí, včetně re_
prezentantů čR.

Všichni 1 kdo se o tuto zvláštní katego-
rii za;ín.jí, .i jistě LE nenecha;í u;ít'

Jaroslav Urbánek

Ze Slovenska, od firny Mišiak Mode1 Šport,
byla věnována osobně majitelen firny nová pu-
tovní trofej pro kategoiii rtl. Vítěz pobáru,
Ivan Ťrég""l "i 

ji hnád odvezl zpátky doroů'

Vítězové í'tA'BrC dostali jenon diplcny' Pohá_
jsou velké a těžké a nevhcdné pro transporto_
iá.'í p"o"třednictvín de1egátů. P}ánuja se
přeaání poháru FtB od A. Andrjukova B' Eina-
rovi při soutěži Eoliday on ice v Norsku, ale
to je zatín všechno.

tttsTRovsTvÍ
Málo nových informací. Poněkud zoepokoju-

Ťaké letos se konó v české republice
cho1ná sportovní akco pro vo)'ný let' Je
lG kategorie FlD. Uskuteění se v Brně' v

1e "B' Ýýstaviště od J. do 11. ěervenco'

Progranr l'E je následující;

MISTRoVSTVÍ EVRoPY F1D
vr-
jí
ha-

vÝgĚR DRyŽSTVA čn F1E

Místní nodeláři poskytli svoji klubovnu
a ta se zrněnila v ubytovnu. Večer jsne usí-

startovalo 45 rnodeIářů. Svahy patřily roga_

listůn a ško1e létání na padáku. Cě menší
byto unění "žáků'', o to větší byly jejich
nároty na vzletovou plochu. Nakongc ale na

nodeláře přoce jen kousek jihovýchodního
svahu zbYl.

veň naĚich magnetářů'

První nísto obsadil - boz ztráty jediné



bém pokusu a odlétl naxinun. 0 tom, Že

štěstí přeje připravenýnr, jsme se nohli
přesvěděit v pátén kole. Po cvcu minu*'ách
Ietěl node1 J. Trnky ve výšce okolo 3 m

a sněren do svahu. Pak se ale otočil do
správného směru, naše1 správný "komín'' a
1et skoněiI ''kopnutím" v soIicní výšce.

Druhý R. Musi1 léta1 tradičně spole-
h]'ivě, vloudila se však jedaa cbybiěka.
Ťřetím nísten se do reprezentačního druž-
stva zařadil I. Crha. V prvním ko1o pouze
24O sec - zkrátka "to tan nebyIo'' tak' jak
to tan přidané závaŽí vyžadova1o. Pak už
ale násIedoval bezchybný výkoo.

Čtvrté rnísto v pořadí a tírn i post ná-
hradníka reprezentaěního družstva vybojo-
val J. Mach. To "vybojova}'' platí doslova1
po "odhoupání'' naxina v prvním a třetín
kole /nedobře seřízoný mode1 na kraji tor-
niky/ t následovaI vo ětvrtém kole start
do slušného konínu, coprovázený poněkud
opožděnýn komentářen: ''... nedotáhl jsem

časovg.ě ... ''. Předčasné "kopnutí'' a přistá-
ní za 236 sec tato slova potvrdily.

Nemohu pře;ít ještě někte ré zatrínavosti.
Za zmínku stojí řízení, které používá Fr.
Doupovec. Kromě rragnetických si1, přodepsa-
né pravidly FAI, působí na mcdel ještě te1e-
patické sí1y vysíIané Fandou z koneěků prs-
tů. Fři jednom startu se ale ''Vasilj-sa'' vIí-
vu te1epatických si1 vymkla' také ěasovač
si vybral volno a Fanca "odepsal'' osvěcčený
node 1'

Ztrátu dvou mode]ů zaznamenal také .j. Ka-
1ina. Joho pověstný ''bombarěák'' po před1ou-
hérn letu zrnizel. První glodel přive zL zpět
v průběhu soutěže cyklista a druhý si Jirka
vyzvecl u nálezce v dalším týdnu.

Reprezentačnínru družstvu, které byIo na
závěr jnenováno, přejene úspěšný start na
MS v Polsku.

.]aroslav Urbánek

1. Jiří T r
2. Rudolf M

3. Ivan C r
4. Jaroslav ch

Kontro}ní soutěž ěiršího reprezontačního
družstva se konala od 7. do 9. května. Ú-
ěastníci byli ubytovó'ní v modelářskén stře-
disku ve Slanén. Také letiště bylo tradiční
- Sazená. Cílem soutěžo by}o vybrat repre-
zentaění družstvo pro MS, které so koná v
říjnu v USA.

Odlétat 14 soutěžních kol se díky pruž-
né organizací /zařídi} Antonín Tvarůžka a
jeho časoměřiči/ podařilo v sobotu. Poěasí
bylo pro tuto soutěž jako objednané1 od ran-
níbo klidu přes ''plechové" nebe, termické
počasí až po vítr 6 - 7 n/s /bouřka Ietiš-
tě naštěstí ninula/. To vše řádně prověřilo
připravenost soutěžících.

I$TEGORIE FM měla nejpočotnější starto-
vní pole - deset větroňářů. Soustředěný'n
výkonem zvítězil Ing. Ivan Hořejší. Jako je_
diný neztratil ani sekundu. Spolu s ním se
do reprezentaěního družstva probojovali Pa-

VYBER DRUZSTVA č R F 1ABC

nk
us
ha
Ma

a
it

vÝsLEDKY

3000 sec
2946 sec
2940 ssc
2936 sec

5.Jiří Blažek
6.František Doup
7. Ivo Kornato
8.Jiří Ka1ina

2836 sec
2658 ssc
2242 see
1450 sec

ovoc
vský

vel Motalík a Ing.Jan Vosojpka. 0 nístě ná-
hradníka se rozhodlo v poslednírr ko1e. Lu-
bomír Ch1upáě provedl výstřel /buat/ v tak
nra1é výšce, Že ho cosažený čas odsunu1 na
konec výsledkové 1istiny.

Soustředění by1o ale přínosom i pro ty
modeláře, kteří se do družstva neprobojova-
li. Okusili, někteří z ních poprvé , co z^a'
nená podat naxirnáIní výkon v té nejtvrdší
konkurenci a pod tlaken vidiny reprezentace.

KATEGORIE FlB byla zastoupona šosti ''gu_
miěkáři''. Dosažené výsledky ukazují , ža Žád-
ný z reprezentantů nedokázal zalétat maxi_
mum ve všech kolech. Katagorie je poznanená-
na stoupajícíni nároky na finance - a[ ;iz
nákup gumy či tecbnického vybavení nodolů.
Ztráta nodelu, tak jak se to přihodilo ro-
dinnénu t;ýuu Kubešů' je pak nepříjemnou zá_
ležitostí. Reprezentační družstvo - ve slo-
žení otec a syn Kubešové a Josof KIína - ěa-



ká do podzimu ještě nnoho práce.

KATTiGOBIE FIC nán mízí z letišl jako
sníh na jaře při prvnín sluníčku. Řady no-
delářů r:avždy opustil J. Kaiser, býva'1ý

;uniorský reprezentant J. Reichard se zo
studijních důvodů onluvil. Rozebírat fi-
nanční a technickou stránku této katogorie
je snad zbytečné ...

Dva notoráři od}étali pouze sedm star-
tů. Vyrovoanýu výkonon zvítězíL V. Patěk
před K. Houěken.

START REPnEzENTAčrvfuo DRuŽsTvA NA Ms
je poznaroenán nov;ými skr,rteěnostmi :

_ cesta do Lost Hi11s /tezí nezi Los Ange-
les a San Francíscem/ a zpět není srov-
natelná s cestou na obdobnou soutěž ko-

Betsou v Evropě.
_ státní podpora startu /prostřednictvím

MšMT/ je přísně úěelová a výše cotace je
příno úměrná na unístění sportovce.

Snahou Čwos a realizaěního týnu /Ing.
I{ořejší - .'. Kali na/ ie zabezpečit prostřsd_
ky, které unožní start alespcň dvou komplet-
ních družstev ,/F1Á, FLB/. Bez zngéné finan_
ění úěasti jednotlivých reprszentantů to a-
le nepůjde.

Přeji všen, kteří nás budou na MS repro-
zentovat mnoho 'ispěchů. Věřím, že a ovoja
zážitky se s náni podě1í na stránkách toho-
to časopisu.

JarosIav Urbánek

vÝSLEDKY

Kategorie F1A:

l. Ing.Ivan BořejĚí
2. Pave1 Motalík
3. lng.Jan Vosejpka
4. Ivan Crha
5. Pave1 Bařtipán
6. Josef Blažek
7. }íUDr"Josef Hacar
B. Jiří Pokorný
9. Milan Drobisz
10. Lubonír Ch1upáě

2520 sec
247L sec
2452 sec
2436 sec
2429 sec
2395 sec
2390 sec
2375 sec
2332 sec
2306 sec

Kategorie FlB:
1. Vladinír Kubeš n1.
2. Josef Klína
3. Vladinír Kubeš st.
4. Ing.Antonín šimerda
5. !]vžen Folwarczny
6. Radovan Ko1ář

Kategorie FIC:

1. Václav Patěk
2. Kare1 Houěek

2511 sec
2418 sec
2352 sac
2348 sec
2336 sec
2210 sec

1320 sec
1288 sec

MISTROVSTVI CR F1ABC
Modelářský klub Sezinovo Ústí jo pořada-

to}err Mistrovství české republiky vo volnén
Ietu kategorií FlA' F1B' Flc. Mistrovství
se koná ]-7. aŽ l9. září 1993 aa letišti
Všecbov.

Prograni
I7.9. - /patak/ od 11100 hod. prozentace, ve

13'30 hod. zahájení soutéŽa, od 14'00
do l8rOO bod. 1. - 4. kolo soutěže
FB, od 18r3O }rod. ubytování a ve
20'00 hod. večaře;

r8.9. - /sobota/ od 7,O0 do 17'00 hod. 5. až
14. kolo soutěže FlÁ, od 7'00 do
14'00 hod. l. - 7. kolo soutěže FlB
a FlC, v f?r15 hod. rozIétávání, ve
20'00 hod. veěeře, v 2Lr3o hod. vy-
hlé'šení výsledků;

19.9. - ,/neděte/ od B'OC hod. snídaně a do
I0r00 hod. odjezd.

Prezentace se uskuteění na Ietišti Všechov.

Ubytování zajistí pořadatel o1o objednávky
.oútěží"ího v internátu SCU strojírenského
v Sezinově Ústí. DáIo si soutěžící nůže

dejnín stánkon.

Podnínkou úěasti je platný průkaz lmaos
a I. W v soutěžní kategorii. Vklad je 120'-
Kě ,/senio ři/ a 60 

' 
- Kč / junioři/ .

Přihláštcu, vklad a poplatky dIe indivi-
duáIní objednÁvky zasí}ejte do 2?. srpna
1993 na adrosu: Vladirrír.Kubeš' T' Bati
aáltn, 391 02 Sezimovo Ús tí /tel.
O36L/55326/. Na tuto adresu si pište o pro_
posice ěi da1ší infornace.

V1adimír Kubeš
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Druhé Mistrovství české repub1iky v kate_
goriích A1 a B1 se uskutoění 3. až 5. září
1993 na tetíšti v Eoškovicích u Mnichova
Hradiště. Pořadatelam je Leteckonodelářský
0K klub Liberoc. Podle sPonzora soutěže má
mistrovství ještě druhý název - ''NORDIX Cup
Opentt.

Progran:

-

V expresní příloza ninulého ěísla VL jsne
psa1i o nyšlence létat poěínajo rokern 1994seriál soutěží o český pohár', v kategorii
F]-4,.

otcen lYšrenky je Jirka Šinet z Libercea sgvs} ''českého póháru'' uiai-'"5'éna vez'výšení zájrnu-Iidí atespoň o-r'Jřt""é 
"ou_těže a zároveít i povzbuáit pořaáatelo k us_pořádání skuteěně kva1itníci''Juoaů.

u roku uskuteěnit
okud možno rovnoněr-
én úzení čn. Soutě-
jednotných pravidel
měření' pracovní ěas
Io po vzoru Sp. Vyvr-

až l3,O0 hod. přestávka, lj,co - 18'Co
hod. 6. - 10. ko1o, v lBr3O hod. roz-
1étávání, vyhlášení výsledků bude jed-
nu hodinu po ukoněení rozlétávání;

5.9. - /nacěIe/ náhradní den, v přípacě toná_
ní se bude Iétat pouze pět kol.

Ubytování soutěžících nůže pořadatel zajis_
tit v hotelu ''U nádraží'' v Mnichově Hradišii
/8or- Kě za noc/, v Domově m1ádeže v Turnově
/6or- Kě za noc/, v buňtách příno na letišti
/bez záru!v/. Cučerstvení na letišti pořada_
te1 zajišiuje.

Vklady jsou pro jednu kategorii - žácí
40'- Kč, ostatní 80'- Kčl Pro dvě kategorie
- žá'ci 60'_ Kě, ostatní loc'_ Kě. NečIánové
ClÁloS a přihlášení po uzávěrce soutěže platí
dvojnásobek.

. Přihlášky s přísIušnými vklady a poplatky
,/dle indivíduáIní objedná'vky/ zaáítajt" n. '
adrosu ředitele soutěže: Jiří Šinek, Se1ská
19' 460 13 Libarec XII v tormínu do 24. čer_
vence 1993 /uzávěrka sout'ěža/. lla-ffiTE'ffiu
si nůžotg napsat o proposicg ěi další iofor-
ID&CO o

Na vaši účast se těší Leteckomodelářský
0K klub Liberec a fa NORDD( s. r. o.

ANKETA čnSKÝ PoHÁR F1A' F18, F1c

K zjištění gázoru na "český pohár,' a způ_
sobu jeho pořádání a hodoocení Jirka Ši'eÉ
připravil dotazník a chtět by znÁt odpověá
na tyto otázky:

1. Jsi pro konání ',českého poháru,'?
2. Kolik soutěží zaíazených do soriáru čP

by se ně1o konat?
3. Vypíš konkrétní místa konání.
4. Pohárové soutěže by se něIy konat jako

;ednodenní nebo dvoudenní?



tr

6.

Je nutné, abY pořadate} zajistil ubyto_
vání?
Na kolik startů by se soutěže měly ko-
nat?

s outě žící/
11. Ja.ký by měl být vklad na takovou sou_

též?
12. Jakým způsoben bodovat - dle SP?

13. Kolit výsledků zapoěítávat do celkové-
ho hodnocení?

14. KoIik soutěžících odměnit?
15..Mají se vyhodnocovat jednotliví pcřada_

te 1é?

x jednotJ'lvý! prcfll@:

PrcfÍl LIzWnA (A@l4a9 bo]. publikwaý v VoI_LIBRE rgso- "váaka'

dosE extrérra prehnutj'u /7,2f'r/ táJde uplaEtenie EJÁá v kat F ll prÍp'

F1J/,/, a t- rodeJ.o určenýcn ao tÍ'd..

Prcftty Esp8íra a Jc'. 4lL 26 :'oo9 5oo4 boli pubut(ovilé v FlfÍ' sú lr
ěené prc rcdcly F!A. Fltr a ,/mJlá Espada./ aJ pre kat- PlB'

v g(ř€srcJ dob€ .á! v databanke počÍtača viac ako tx, Prcfllw' Kra-
l'gúe prcíilď to|to fom .á niekoÍko reÍr<ých výhod: Predo'šctJ(ý! Je to

prcmř a ďďúcE. vllrmle prcfÍlu m poža<rmú hÍbku ruěÍ'é trvá ni+
koÍto E''tút prr !'ba řa]a<o porcwt"Ire1 preffit1. Za mJvtiisšIu výňodu

6EoJr.9oč.báD lro!'qia prcfilov rrĚak považrJa ňsÍ 
-tV 

hrúbky

Ep. ptthtDtlr prcfttu. v toto prÍpade Je už (epom čsu rádová' Ťúto

ržsř vyur,Íc prl nÁvrhu srcjtch lodeJ.ry. m ktorýcn gretrlcké pe
kÍútéllc bÍdle z čgt1 mhráda ./@t!d'n- výhodrcJšír/ porržÍvuÍl rcz-

d1eltvch.clwkt rtatÍk prcfilu. Napr. E kolrcch ušÍ píl hrúbku ako i
prehnutÍc prcf;tlu - pŇ každé ucho rczdlelre- obdobre Ehrádza pozitíne

Prekrútatc 6trop1ánu.

v6lku E prcJcapÍlo zistenie' že niektoré v súč- dobc obÍúbcné rcvé

Prcftly, sú vlEtDG l'ba lPravoé resp. dj.fikovaé starĚle prcfl]'y' ilap''

prcftl IJPP tr 33. IakŇv, ale i IJzwRA sú prakticky iba rdlflkáciou

Prcfilu Hď@ lffi'.1G.?.

Pr kolG3w. ktorÍ redisponujú príslušný! hárdýáď'! Ép' rcffuae
výt YybaBÍt Ea lv obÉdm rcaahu,/ mklBlrř požadomý prcfil
s poŽadomýrl ÚpÉvel.

v Prípade pozltÍwho oh16u M t€nto prísP€vok by so niekoÍt<o lpm-
vených prcftlov alaJ. m publikďilie' al'ebo takoto fo@ prezentovat

prcftly už pubt'ikryÚé.

lng. arch. Ylado Macura: PROFILY

16. By1 by Tvůj k1ub ochotan takovou soutěž
pořáoat?

L7, Když anc' tak za jakých podnínek?

Pokud jste ochotni svýn názoren přispět
k realizaci této myšlenky - tétání seriálu
soutěží o ''český pohár'' - napišto své ccpo-
vědi na uveoené otázky ěi další návrhy a

zašlete je na adresu: .jiří šimok, Se1ská 19l
460 13 Liberec XIf nebo na adresu vydavata-
Js VL.

Mys1ím si, že ke kategórii FL[ patří i ka_
tegorie FlB a FlC, ktcré jsou-bohužel Ba ú-
uylě a by]o b1' dobró 1état i CF v iš;hta
kategoriích /jako SPl.

Milan Zlesák

som uviedol'
lwŇ'ítArré/
d./%/vxd
profilu/ nu-

t ,.o.,rn"-v tejto
pre niektoré z doposiaÍ publikovaných profilov jeho základné

údaje. T.j.: kde a kedy bol publikovaný, max' hrúbku profiIu

/%/, ma><. prehnutie strednej krÍvky f /%/ v x f 1a/,/x_'mlbka

lowý moment C a uhol nulového vztlaku 4ooo, /Grad/ '-mo

Názov Publik. ::."*. t

t

Hax.prl€hyb I

t

Ňu1ový
DoD6nč
cro

llhoI nulov.
vzt laku
qo (grad)

ANDRJIXOV tto 2/97 6,64/20 tOO s ,9L/1o,oo o,1547 -é,2a7

LEPP AT-33 \o 3/9L 6 ,o7 /Ls ,oo 6,79/10 ,OO -0 , rB74 7 lt5

KosŤER 66 ,1O 1/9L 6 .75/25,OO 5,4? /10 ,12 -o .1105 5,014

B 8556 b lto 5/97 7 ,?0/7O,OO 6,13,/5o,OO -o t2L32 7 727

BoB I{HIŤE tlo 6/9L 6,2A/L9 t56 4,9s/5O,Oo -O ,1,136 5 ,201

STEFANCUK t10 7/9t 6,74/20 ,OO 5,sa/40 ,oo -o,1470 5,961

I{AK]AROV xo 8,/91 6,54/zo ,oo 6,98/50 ,oo -o,L927 -7, J85

AVERTANOV ao 9/9L 6 ,57 /2O ,OO 5,65/50 ,OO -o ,1398 -5 t62L

.OBEKTXG CB( I{O1Ol91 I ,oo/2o ,oo L.L6t/40,OO -o , o316 -o,980

ru-o350 YoLL/9L 5,OO/2O ,OO 6,96/40 tOO -o ,153r. -6,521

BAXSEN IB t1oL2,/97 6 ,Bs/zO tOO 5 ,53 / 10 ,OO -o ,1{83 -5,898

LINDNER vr, 1/9L 5.92/20 ,00 5 ,46/40 ,oo -o,1516 -5,887

LÍNDNER vPz vÍ. 4/97 6,6s/25,oo 6,),3/5O ,OO -o ,2249 -8 , tos

RrTZ-74 555-6 vI/ 2/92 6,Lo/2O,OO 6,65/50 ,OO -o ,173 5 t,oo0

LIZYIIRA I.A VOL LIBRI 6.L3/20 7.2L/16.67 -o.2041 -7 .955

JG'Á 4/L.26 ťlf!/9o 6. ool19 . 60 6.35/L9.6 -0 .1676 6.886

B 6156 b 6.LO/2O 5. 8olr 0 -o -127 5 -5.4)6

THOHANil F4 5.99/20 7,20/40 -o.1775 1.as7

cH {07 6 -O8/L5 6.2A/50 -o . 2:,6 6 -8.276

c 484 5 .901/ 20 5,16/5o -o. 1662 -6.103



LtzYuRA LAloo14B9

'/ ..-----

MAX. llR., 6,13 l2o,oo/o
MAX. PR.: 7,211t 6,670/o

Cmo =-0,2043
do =-7-955 GRAD
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ESPADA

MAX . t{R. : 5,57 117,030/o

MAX. PR. : 6.03/ Ir3,t 7o/o

cro =- 0,1630

ďo = -0 375 GR^D.
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JGM /*t1.26 3009 500/*

MAX. HR.: 6,00/ 20.0o/o
MAX. PR. 6,35il,0 ,Oo,/o

cmo=.- o, 1676

Jo =- 6, 886 GRAD



CHAMPION -
M 1:10 , M1:1

F 1E - ModelI von Korl-,Heinz Ritterbusch

1350

i
C.G bei
55%

SPonnweite: 2520 mm

6ewichte:
RumPf mit
Trogf I.-Mittelst.: 150 9
Steuerung : 70 9
Trogfliichen: 1659
H.- Leitwerk : 12I
Gesomt : 397 9

Hcjcheninhott F: t 1,06 dn2
Leitwerksinholt f : 622dn2-

17,26 dn2

Hóchenbelastung : 8,3 g/dn2
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Magnetem řízené samokřídlo

Zveíejnéní zmenšeného plánku
samokřídla kategorie F1E "Šíp-5" V
Modetáři 9/1992 mělo mezi modelářskou
veřejností značný ohlas a proto se jeho
konštruktér - Alois Šllo z MK Rousínov
obráti! na naši firmu se Žádostí o
nakreslení plánu ve stavebním měřítku.
Naše .naňa pňnést modelářům cď
nejlepší a ověřené plány modeIů nás
nakonec přivedla k myšlence nabídky

spolupráce, kdy jsme plán nejen nakreslili, ale r4ydáváme ho v naší plánkové řadě tak, aby byl

dostupný celé naší klientele, díky zásilkové službě i v té nejzazší obci.

od před typu ''Šíp' se pátý model této konstrukční řady liší notným

způsobem é se nyní nastavují celé, čímŽ je dosaŽeno velmi přesného

seřízenr, ta edpoklad perfektního seřízení modelu, řízeného magnetem byl

dodžen. Navíc je možno tento systém beze změny pÍevzít i pro votně létající samokřídla
všech kategorií jako "Lojza systém".

StavebnÍ popis

je oproti znění v časopise Modelář jen mírně upraven o poznámky, které jsme při

odsouhlašování správnosti kresby plánku od konstruktéra obdželi.

T r u p je sestaven z balsových přřezů ze zrcadlové balsy tt.2 a v rozích zpevněn balsouými

lištami 4x4 - vizřezA-A na plánu. Trup je stavěn na rovné pracovní desce "vzhůru nohama",

napojení dílů hlavice na bo8nice je znázorněno na pesrpektivním obrázku plánu. Hlavice je

zhotóvena z tvrdé plné balsy a dúou překliŽkorných přřezů dna a vka hlavice s otvory podle

dózy pouŽitého řízení.

s o P je vyříznuta vcelku z tvrdé balsy 4 s léty kolmo na podélnou osu trupu, k trupu je

přilepena ''ná tupo" se zpevněním lepeného spoje dvěma \^ýkliŽky z balsy 5x5

irojúhelnkového piůře'u. Poňyblivá ploška je ke hýlovce upevně.1a páslry z konzervového

plechu. Pro upevnění křídla prócnazejí trupem dva bambusové kolílqy o průměru 4, křídlo se

privazu;e na vrchol trupu gumou, vedenou vzadu kolem bambusového kolku, vpředu přes

spodet trupu. Poloha křídla na plánu je pro vítr o síle 1-3 m/s., při silnějším větru poutáme

křídlo na zadní kolk.

Zakřídlemje do trupu zabudován časovač.
s léty podél, aby pruŽl. Na spodek trupu je k
průřezu 7x7. Na druhém konci krytu je nal
zaklesnuto silonové táhlo od časovače, vede 

.

hlavou, vetknutých do horní strany trupu. Ná poslední špendlk je táhlo pevně přivázáno'

Padák je na koňci trupu připoután'gu.bu o p'ůřu.u 1x1, kterou je nutno předpruŽit, aby jej

zpod krytu vytáhla. Schema funkce determalizátoru je na plánu zakresleno na perspektivním

obrázku.

llEÍTlT]ll Í!!!:!i:_TiTT|

ffi

ffi+



cL>! orot^s
',8šá-@-É.L'@
o-9P='tr6i-
3'o E.;
P --ihÁcš E* '9c9-eRt<ře.-"lFraooroÓcr
8 á; *

NYCoi2 0EO-Y

\

llr
A

I

s
J

É 'íolE

5 l.aol!

orN

:*
ooqo
EE

Ú)
}í

B
JI

N:

8a*
Ť j 

=LOo-N -o

ffi

oř',xt
o!olt

\
_\

c'o
t!
Et
c!

=ó
a
N

{,
!
I
N
o
Ic()
o5

Eo
É'
L
-Ý

Eo
N
e
CI

E
d

ocoJc)
o_xsÍ)

.ox
@
o
!,
oI

N
C!
xortxN

Él

\ě
!
cocó

oo
o6!
N

J(la
50.!g
.9
-9o>ooE
Eb

-T
I

__J C-/ o-/o ť ár rb3!l- 
-l-! 

o o\ / r aó

rl\

lť

]E

Y

rl ll
ll
lllrlj

+
t
oo
o



16

Křídlo s mírným vzepětím do dvojitého "W'' máod středu křídla kšípÓvé části profil E

385, v šípové části ie tento profil interpolován do profilu E 387. Křídlo je uprostřed dělené, obě
poloviny' jsou spojeny uýsuvným duralor,ným jazykem tl.2. Pouzdro jazyku je oboustranně

vylepeno překliŽkou 1, vlepené do středouých Žeber z překliŽky 2.

ostatní Žebra jsou z balsy 1.5, v místě spojení rovné středové části s šípovou částí a na

koncích šípové části z balsy4. Rovný středorný panel křídla s šípovou částí jsou po zabroušení

k sobě stepeny na tupo. Pásnice hlavního nosnku jsou z borovicovr/ch lišt 2x5, odtoková lišta

z balsy 4xáo, Ře konci áenčená na 3x10, je zbroušena do úkosu. NáběŽná lišta je vybroušena

z balsy 5x8.

Na poslední Žebro šípové části je nalepena směrová plocha z překliŽky tl.2, slouŽící k

upevn'ění uší. Pro jejich přesné nasiavení jsou na vnějších plochách obou směrových ploch

nalepeny části papírového Úhloměru.

Středy obou polovin křídla, náběŽná část aŽ po hlavní nosnk a prostor mezi posledním a

předpoóledním o ra potaženy balsou tl.1.5. Koncové plošlqy (uši) mají obrácený

iineňyl profil E ovšbm v normální poloze). Lišta hlavního nosnku je ze smrku

ž*+, óáioková l 5, náběŽná lišta z balsy 5x5. NáběŽná část je po hlavní nosnk

zespodu potažena balsou 1.5. Na koncovém Žebru ie nalepeno ukončení křídla z balsy 10,

obrbušenb podle plánu. Na prvním Žebru koncové ploš(y je nalepeno upravené Žebro z

překliŽky tl.i.s, za néŽ se koncové plošky šrouby M3 s maticí otočně upevňují na směrovou

|tocnu. Šrouby M3 musejí mít dráŽku, aby se daly povotit a utáhnout šroubovákem.

Na plánu je zakresleno řízení podle podkladů v Modeláři 3/1982. Je předpokládáno pouze

zhotovení směrové ploutve v navžených rozměrech, samotné řízeníje dodáváno jako hotové'

P o t a h a povrchová Úprava jsou provedeny tlustým Modelspanem V nápadně

kontrastních barevných odstínech s o'ůxtaonym vytakováním, trup je po potďení a nalakování

střkán barevným nitrolakem.

Z a l ét á n í absolvujeme bez řízení, které pro první starty nahradíme olovem stejné

hmotnosti tak, aby poloha těŽiště odpoví,cala údaji o těŽišti na plánu. Stavitelné plošky - uši -

nastavíme obě shodně na 10 stupňů. Model hér:íme z mírného svahu za bezvětří a sledujeme

jeňo chování. Pokud prudce ktesá, zvedáme plošlc/ uší ď do stavu, kdy modelzačne houpat

á par je mír.ně vrátíme zpět. Dále musíme mod il naučit létat rovně - magnet není tak silný' aby

korigoval naše stavební nepřesnosti. Na straně, na kterou model

stavitelnou plošku uší, nebo ji na druhé straně zrnýšíme. To zko

dosáhnem e zcela přímého letu modelu. Pak vyndáme z hlavice olovo

řízením. V této Íézi zalétávání přírný let seřizujeme ploškou na směrovce'

RAWA, P.S. 12tlll,734 01 Karviná 4



Propeller ó00 x 723 Brocklehursl
Molor 28 '- 30 stronds. 37o - Z00 lurís, ]2 - 3ó sec

Weights

Wing

Slob
Torlboom

Prop
Fuseloge
Tolol
Tronsmiller

Vl.T 0 - 5 sec
J posilion rudder 0 - 5 - 30 - sec

5ó
5

17

52
ó5

195

3-5

Rrghl thrusl 1.5 deg
Down lhÍUsl 2.5 deq

J
:L

KevloÍ lube 32-30'5

1x2.78

Wing oreo 15.E Sqdm

Slob oreo 3.0

Totol 18.8

1 x '10-3 S

1x10-3S

1x3-2S

Slob 74 x 410

2.7x158

FnB X986

Scote 1:ó ond 1:1

3x3B

Bnon Ennnan

2x9B
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pRAYlDtA C0'- FtK A JAK oÁt
V souěasné době, kdy zaěal nezinárodní mo-'

delařský styk s okolníni státy' se u našich
sousedů vytvořili skupiny fandů pro tuto ka_
tegorii. Z původní katogorie Iétáné u nÁs a
která byly uvažovó.na jako kategorie oddecho-
vá a pro nládež, vyvinu1a se prozatínní ',FlK"s pravidly, které rravrhIi rraáÁrští modeláři
pod vedonín Dr. Benedoka. V Rakousku je rov-
něž skupiga, která se vyuěila na svýcň sra-
zech ve sportovní škote Spitzerberg pod ve-
denín K.J. Hannerschtridta z Něnecka. Tonto
pá'n nimochodom navázal- spolupráci s celou
střední Evropou a organizujo seriáI soutěží
''CO2 - EUP0-TBoPIIY'', letos již ětvrtý roěník.

ce vypadá dne?

P r a v i d 1 a FIK, pod1e kterých se 1é-
tají soutěže v Evropě /viz uatendóř neziná-
rodních soutěží v roce 1993. Nádrž motoru
3 ccn, přívodní potrubí na:rinálně do průněru
2 nn a věe ostatní volné.

Ka t e g o i e l{ 0DELA - t.j. motor,
vrtule Modela, nádrž 5 ccn a pouze pro nládež
do 18 let.

Z uvedeného vyptývrá., ža ...
a/ se buá osanostatníne a budene si 1état jen

dona pro sebe,
nebo

brl přizpůsobíne se katogorii FlK a sjednotíne
so v připonínkách na pravidloch, která bu_
done prosazovat přes nadarské9 rakouské a
něnecké modoláře na seminářícb, kteró se
každoroěně konají ve sportovní škole Spizer-
berg. i t

kové "truc gesto", Přo koho to bude dobré?
Budou snad ostatní zahraniění nodeláři pa-
dat na kolena a prosit ruis, abychon to ae-
dělali? ll6m za lo, že ná: pravděpodobně ,'u_
jede vlak". Nebude tedy lepší se zanyslot
nad nožnostni a pokusit se o spolupráci a
prosazovat také našo návrhy?

Za loňskou sezonu jsem. sebra} tyto ná-
vrhy:
1. Mininální váha L5 - 20 g/L ccn obsahu ná'-

drže. Pro 3 ccn je akceptovi,no i za ko-
peěky - 5 ccn se nelíbí. DeI Dr. Benede-
ka jsou zde letové vztahy příznivější,
nežunádrže3ccn.
Stanovit 75 g + 3 ccm nádrž se nelíbí
u nás /lc g anor'l5 g už ne, je to noc
těžké|?/,
Stanovit nin. váhu a průřez trupu jako
je tonu u kategorie BI. 

^Stanovit rrin. plochu 12 dné a ponochat

z.

3.

4.
3 ccn nádtž.

5. on'ezít délku chodu uotoru? Zde je pro-
blénr z pobledu zacbyceaí přesnábo okan-
žiku zastavení motoru ve výĚce.
Sjednotíne ss nB něčen? Budane to konzul-

tovat se zahraniěníni nodeláři a nebo bude-
me' jak se říkó, ''papežtějĚí než papež,,?

Sanozřejné, ža jo hodně otázek pro B

jí. A co budene dělat ny? To je ti, kteří
fendí a létají "volně rétající oštěpy'', jak
tonu říké Jonda Kubica a který to už asi-
vzdal a přeškoluje so na CO^ na.kety.
Já osobně si nystín, že je Ío škodal Pro_
tože tato kategorie vlastně u nás zaěínala
ještě za pana Hadaěe na Menoriá'lu J. Snoly.
A tam se Dr. Benedek a K.J. Hannerschnidt
uěi1i.
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Přev1ádá názor, že tato kategorie j" vy-
loženě záležitostí nrotorů. Jo tomu opravdu
tak?
c02 EUBC-TnPEY 1990 - zvítězíl Dr. C. Bone_

dek s notoren MCDEIÁ;

zvítézíL D. Friě s motorem M0DE1Á

zvítězil bezkonkureněně r{. Schaupp
s vlastnín notoron.

1991 -
t992 -

5.

6.

11. Dále je třoba odstranit všochny zttát'y
v třoní, způsobené nerovností ve vál-
ci. Motorové pohybtivé ěásti nusí být
promazány a ěas oc ěasu jo třeba mo_

torek rozděIat a řádně vynýt.

tit vatu a sítku.
Také zde platí, Že je třeba zabíhat do

doby, nož dosé'hno,plný výkon. Některé no_
torLy jsou na toto méně citlivé ,/BR0[N'
I{E1BI' GAŠPARIN/.

Nakonec přoji všem nodelářlin a synpatizu-
;ícín mnobo úspěchů, dobré výsledky a Bno-.
ňo radosti s touto novou, zajínavou nodelář_
skou kategorií.

tekutého C0^.
7. KdyŽ budeneéchtít toto množství naplnit'

je třeba podehladit a stále do startu ná-

než teptota nádrže.
9. Pro výtonná tétríní a nebo pro }etová něře_

ní je třeba kolik práce v Joulecb nůženo
od ňotorku oěekával. V tomto případě je
dobré použít rozdílových vah /byLy zobra-
zeny v předcházejících ěíslech ěasopisu
vorný tát/ v zajíštění naplněného nnož-
ství v nádrži. řodle několika tisíců ně-
řoní notoru jo potvrzeno, že trodnota se
všeobecně poňyuúje nezi 20 - 30 J/g'
Specifická onergio pod 20 l/e ia pro s'ou-
tezni létání aeúspokojivá - přos 30 J,/g
znanenitá.

může být 0r1 8 za rninutu.

Pře1ožil Lubonír Valěít
konec/

loz,-(a'Yeb/

TEoRIE COt
/Pokraěová.ní z \L č,.4/g2 podle podkladů pa_

na Dr. G. Banadeka/

qge"3



MOTOR SCHAUPP, ZAZRAK ? . N IKOLIVI

psat.
Komplotní notor s nrídrží a vrtulí vážíjen 2I g. Je třeba si uvědonit, že volká

sklápěcí vrtule sana váží """ ó g a tak je
nožno říci, že sán notor - scHÁUPP - je řel-ni 1ehký.

. Při protáčení notorku naprázdno překvapí
nás ve].ni malý odpor tožisok t<:'itového hři-

la stejné chovánít Nuže ano vždyd se sklá-
dá také z díIů ze stejných nateřiátů.

Proě tedy Výorner potom mimořádně Lét6?
P9tog to tedy jo, dle ného mínění, jen ve
výteěnén vyladění mozi výkonen notorU a Vf-tulí. Stejného nínění jsou někteří dobří

v EURO-TROPIIY docela hladce zvítězil.
K tonu ti srdečně btahopřeji.

Klaus "1órg Hammerschnidt
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Dr. Gyórgy Bonedek k motoru Wernera
Schauppa:

Dle mého pozorování má pan Schaupp mi-
mořádné zásluhy, které vykónal pro další
T9':oj Coz'- notorovó techniky. To je
třeba uznEt a také ocenit.

Další veIkou věcí je, že svou ěinností
nás a mě osobně donutil, abych se na svou
teoretickou práci o notoru CO^ koneěně
soustředil a tuto teoríi ještÉ doplnil o
praktické výs1edky.

Motorek W. Scbauppa váží s vrtu).í 21 g
podle něření, které prováděl K.J. Haglloor_
schmidt. Nejde o vyjínečný motor, ale co
se ''Ternerovi podařilo, je bezvadné sladění
výkonu notoru s výběram vhodné vrtule. Je
fakt, že nz tuto skuteěnost již dříve upo-
zorňovaI Toník Alfery; že 1.oÍíž motor MO_
dela nó' na víc 1 neŽ na originÁlní vrtuli,
což potvrzují výkony jeho naket, které
nnohdy létají lépe než našg ''oštěpy''. Ale
to by bylo pojednání na další ělánek "Vý-
kon notoru - výběr vhodné vrtule',.

Na závěr se obracín na spřízněné dušo.
Jaký názor náte na úpravu pravidel? Jestli
ano' tak napište! V opačném případě se vše
odbudo bez né's ! ! !

Lubonír vatěík

Oznamujena, žo rubriku "Lét6jt€ c0'"
rediguje pro zan€prázdnění Petra Vašiňy
Lubomír Va1ěík.

Jeho adresa je:
Lubonír Valěík
Dukla 318
562 @ Ústí nad Orlicí
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''EURO TROPHY''
V měsíci květnu a ěervnu jsrne odIétali tři mozinárodní soutěže v katogorii FIK plus ma-

kety CO.. ByIy to soutěžo v Ústí nad Orlicí /L5. až 16. května 1993/ l v rakouskén Spitzer-
bergu /áz, až 23. května 1993/ a v naáarskén Dónsódu /r2. ěervna 1993/,

usTt NAD oRilCt
V Ústí nad Orlicí se létalo za úěasti no-

delářů z Maáarska, Rakouska a našich modelá-
řů. Fro účastníky bylo zajištěno ubytování
a stravování, což zv1áště vysoko hodnotili
nodeIáři i jejich rodinní přís).ušnící ze za-
hraničí.

Modelářů z české republiky se zúěastni1o
třinÁct , což pokládánre za na]ou účast. zd6
S9 r že některé oblasti jako je Žamberk, Lan_
škroun, Rychnov nad (něžnou, Borohrádek -
nodelářsky zanikají. Doufejme, žo jo to jen
přechodné.

Za dobrého poěasí a odpolední bouřky,
která na 3 hodiny oddálila roz1étávání jsme
kolen půl deváté veěer vyhlášenín výsledků
ukoněití soutěž. Putovní pohár získal zaáný
maáarský nodelóř Dr.Cyórgy Benedek, v tomtó
roce již dvaasedndesátiletý! l l Co tonu říká-
te nladíci, kterýn se už dnes nechce běbat?
Putovní pobár pro věkovou skupinu do 18 let
získal žáéek Libor Stárek z LW. Choceň /čR/.
V kategorii naket C0^, které pořádáne SoU-
běžně třetín roken, 6y1 nejtepší Ing. Jan
Kubica z Děěína s glodelen ANSALDO A1.
Mezi 1. B 3. & i da1šíni se jednalo o sázk'r
z ninulého roku' že přijedou letos s nakota-
ni bojových letadel- z Í. světovó války.
vÝsLEDKY

1. Peter Berki
2. Virag Bólkeny
3. Petr Vašina

DIužs tva
1. česká republika
2. Rakousko II
3. Maóarsko II
Maketv CC^+z
}. Radek Michňa cR
2. Joszef Kanyik H

3. Waltor Hach Á

ň.lety-co2-sk.le

Poa. Jméno zeně tyP střoJe
l. Jan Kubtce čB ANSALDo Al

, cR FLAřINĚGJ
2- B.lte. Hách oÉ FoRňAN
3. Ger. Schuster OE NEUPORT
4. Radek líj'cháa čn RÁPID rI
9. Fetr Vasina čn FocKER D B
ó. Rádověn KoéÍ ěn PILATUs P ó

bodyr23célkeil
BO 87 5t 37 167
so 4t) 47 35 13ó
e7 58 58 3é 145
85 3o 3ó s l23
4g 5é 49 o loÚ
836?O89
)()96é77

SPITZERBERG
Soutěž ve Spitzergorgu se létala za větr-

ného poěasí s poněrně velkýni problény Při
návratech nodeIů. Byla vĚak zde podstatně
1epší organizace létání než v loňskén roce.
Zdá se, že pro náš nodelářský svaz zůstává
kategorie co) - ÍIK stÉIe jen okrajovou zá-
ležitostí, přotože na pozvání k účasti do ne-
zinárodní jury se nikdo nedostavil, což bylo
komontovÁno.

Rozlétávání se létalo v neděli dopoledne 
'naěež následoveto vyhlášení výslodků.

Kategorie FlK
1. Walter Szandbauer H

2. Rainer Gaggl A
3. Dušan Friě cR

Katexorie MODEIÁ do 18 }e-t ,/!ádrř 5:cn/

BAPID II /žák/
BI,ECHA PB6
FARUAN F 450

DiiMSOD
Soutěž v Dijmsbdu se létala za sluneěného

a větrného počasí. Teplota na slunci - no -
moc. Vítr 5 - 8 m/s, což něIo za následek
ztráty nodelů. Termika byla chvílemi tak
si1ná, že nodely na deter odcházely. Výsled-
kovou ligtinu ještě nenáne a proto jen in-
formace.

Katesorie FIK
-#

I. Wernor Scbaupp A

H
H
CR

KategorÍé F l K
Poř. Jméno
l. Gyorgy BenEdek

2. leanar Schaupp

3. l'l.tter H.ch

4. Bérold klrctErt

5. Gartruda SchauPp

ó. RÚ.t' H.ch

7.-8. x...t hlad.k

F."Áca Krak42l1

c. Lubďl. v.lčlk

1O. P.tr V.atnr

!t. J.roslav 9l.nlna

12. Gyorgy Szll.gyl -

r3. L.a:!o B.doÝ!ky

14. RobErt Forít

t5. líj'1an stArek
ló. Llbor stárek
,?. Dušen Frlč
18. R.dek ňichňa
l9. LubodÍr TyPner
2o. oeřherd schuster
21. P.tr Vaaln.
Ťz. Nándor slckeres
?3' ňlloilav Jerný
24. R.dov.n Koél
25. Joh.nn ňicho
2é. Joze' k.ny1k
27. Petř šáíář

zeňě123456
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2. Petr Vašina st. cR
3. Gyórgy Szilagyi H

líategorie MODEIÁ co 18 let byIa záležitostí
naáarských dětí.

Co říci aa závěr? Z naší republiky jsno
se_,již tradičně zůěastni1i jen my, modeiářiz UstÍ nad 0r1icí v poětu 9 modelářů. Téněřs mateřskou péěí se o ná's starala rodina
ifuakoczkých, za což jim patří upřínné poťlě-
kování všech účastníků naší výpravy.

Dopravu zajistíI rrode1ář Kare1 Mládek ni-
krobusen, který si vypůjčil od svého zaměst-
navatele. Náklady na dopravu jsne hradiIi
společně s Donen dětí a rodiěi.

Nozaznanenal jsem zó,jen výrobců notorků
o propagaci svých výrobků ěi eventuální ser_vis na soutěži.

Úěast na soutěžích seriálu ,]CO^ - ELIRO_
TROPHY'' aení levnou zá1ežitostí. fryslíme si,
žo pop1atek za vystavení nezinárodní Iicen-'

chodu 6 - 10 min. Motory CM jsou v zásadě
používány zahraniěními nodelÁři.

Lubomír Valčík

C

František G1oziga

.a rl

r takoví dovedou být modeláři I

-Jako 
jedon z asi třiceti dalších jsen sezúěastnil {Hanácké }így F1Á,, a "KronĚřížské1így il.A'" pořá'dané Kluben volného letu O1o-

trouc a LMK Kroměříž.

- V prvnín koIe se ni na kroněřížské soutě_ži podařiLo zvítězit, alo za nepřiněřenou
CBtlUo Při rozlétá'vání jsen toti_ž ke sledová-aí mého modelu zapůjěiÍ kolegovi z I(VL O1o_nouc svůj dalekohleá znrss 8-* 30. Ten jej
po ukoněení něření vítězného 1eiu položIr-na
donněle.správné nísto k u'ýn věcenl ve gku-
tečnosti věak k věcen nětóho Jiiguo z nás.Když json po dohledá'ní nodelu a ruívratu nastartoviětě našeI jen prázdné pouzdro, donní_val json se, že daloko[tea má ještě oío'ou.-ký kolega u sebo. Dostihnul jsěn ho až u z&-parkovaných aut, kam ae ngzíiín už ostatníprgsunulr. Vysvětlil ni, kam dalokohIed odlo-ži1-. .Dotézal jsen e všeóh ještě v tu chví}izbylých nodelářů, ale nikdó nevěděl.

Již šri strrívalo, aIe._vrátili jsmo se ješ-tě rych1e na pIochu, leě bezvýsládně. O1o_
noucký kolega pak pátral na ploše příští den

ráno. Já jsem postupně osobně dotázal vĚecb-
ny tenkrát přítonné nodeláře, avšak se zó.-
porným výsIedken. Diváci. stejně jako obvyk-le nebyli žádní, na ploše daletoňled nezús-tal., takže jednomu z náa přiby} zdama kosobnín věcen a dodnes mu to nevadí.

Nedělán si iluzg, že by se snad v něn
po přečtoní těchto řádků irnulo svědoní. Pí-šu-je proto, abych varoval vás, všechny ěie-náře' přod takovýui "kanarády''.

T takoví dovedou být nodeláři a učme seve vlastnín zájnu jo nezi sebou rozeznat!

o
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Anton Hockicko:

PRÍBEHY VYHRABANÉ SPoD BAL ZovÝčH PIr,Ín
Príbeh druhý: PES - PRIATEL Čr'oVEKA

Hlavn;ým aktéron tohoto príbehu bol psík.
Fajty, ako sa u nás hovorí ''pouliěná znes'',
najviac mal z foxteríéra. Jeho najitaÍ -
noj žiak a návštevník našich nodelárskych
polietaní - ho mal minoriadne vycvičeného.
ovládat náš štvornohý priateÍ viac psín,
nož jeho súheňovci s dokonaI1ýu ''kádrov;fo
nateriálon" a ěkolou v pesklube.

Chodieval teda tento psík neraz s nani
na medze a polia. Cgstou bavi1 partu najmá
''aportovanín" halúzok, kanienkov, ba aj ěa-
píc a topánok. /Nerozriešený dodnes ostal
sPor' ěi by aportoval aj safaládku. Nebolo
rrodzi nami vegetariána, ktorý by ju bol ože_
l-el-./ Věaka pamlskom .a dobrénu zachádzaniu
prian priÍnul k nodelárskej parte a majúc
nožnost volby spoloěnosti vždy sa prida1 k
nán. Poznal každého, poslúžil každému a
všetkýn hlavne ako strážca depa. Stačilo ho
t"rn posadii, poláerat, aai panlsok a zava-
lit: ''Nedaj, stráž!'' Mali s'e naprostú isto-
tu, že z náhodilých divákov - túlajúcich sa
chlanov ěi cigánčiat - nán nikto nič neu-
kradno. Náš strážca aký nalý' taký bo1 e-
nergický a neúpIatný. Okren ěleaov party
ns veci nik nesnel siahnun.

Lonže daj čertu prst - chytí celú dlaň.
Tak i poslušnosi a oddanosř nášho štvorno-
hého kanaráta bola zaoužitá. Ktovie ako
prišiol je{en z chlapcov na nápad zavolaf
psíka, popÍut rra nodol, da[ mu ho ovoňat a
po,odštartovaní nodelu nad dlhý svah zave-
lit mu: "Aport!'' Psík s hlavou obrátenou ho_
re k modelu viac sa kotúía} než bežal dole .

nrchavýn kamenistýn briažkon. Bo1o mi psí-
ka 1úto, že sa doudiera, žiaka som vyhro-
ši1, akcia sa ale nedala už zastavi{. psít
- div sa gvete - na naše volanie nor€a$o-
val. ČakaIi sno toda na výsledok.

ouÍúuenýn niestom néšho polietania je
"Pažica'', ná}rorná plošina krasového útvalu.
Z jednej strany ju obklopujú ronantické zé_
kutia nedzi váponcovými útvarmi skrášlené
nejakou borovicou ěi kríčkon, z áalšej stra-
ny riedky pgrast borovíc, ale jej vyvýšená
potoha umožňuje dobre sIedovat-'óa"iy- letia-
ce nad navázujúce na ňu svahy a polia.

Raz sne tam tiež tak poletovali so Šo-

Príbeh tretí: MODELARSKE ''TUTTI FRUTI ''

Model bol predsa len rýchIejší a pristáI
bez úhony daleko pod svahom v poli, no náš
štvornohý ponocník ho nestratil z dohladu.
Dobehol k nenu a pokúsil sa nodel chytit.
Lenže modeI nie je skaIka ěi patiěka. Vše-
1ijako sa nu prekIápaI kýn,ho koneěne chy-
til tak, že ho nohol vliect. Aké následky
to malo pre nodel videli sme i zdiaÍky.
Zdesený majiteÍ modelu márne reval: ''Éust,
nocbaj, fuj!" či už vietor "hore svahom"
niesoI povely na opačnú stranu, ěi dobro
vycviěený psík vedel čo je nóres - apor-
tovanú vec zl-ožii k nohám gazdu - transport
pokraěova1. Chlapec se teda zúfalo rozbehol
naproti nosíěovi svedomite opakujúc jebo
pády a kotrneIco. Psík si jeho beh vysvetlil
lak, že ná nodel ěín skór aportovař a tiaž
sa snažil rozbohnút. Pritom pravdaže z
vlečeného nodelu ěosi oopadlo. Ale aj v
psej 1ogike ná váěší kus váěšiu cenu, nuž
pokraěoval v tahaní mohutnejších zvyškov.

Stretnutio oboch aktérov bolo ohromné.
Chlapec nadával psíkovi, zabáňal sa na neho,
Ěfucba} nu do nosa pochrámaným nodelon,
psík udivene odskakoval od zlostníka nev€-
diac pochopi{ pročo taký neváak za toÍtú
obetavost. Nakoniec im noostalo iné 1 aež
sa pomerid, pozberal hodnotnejšie zvyšky
node1u a spolcčne sa vystveraf horo svahom.

Tak sne sa poučili, Že kaŽdý sne na iné
eúci. Nášmu štvornohénu kanarátovi ostala
pri áalĚích po1ietaniach lon ú1oha strážcu.
A tú plnil znanenite.

hajmi, Věe}kani a óa1šíni nodelmi. Pri "riě-
dení letovej prevádzky" son probadal na
chlapcocb nejaké vzrušenie a výrrenu infor-
nácií. Na noje otázky ěo sa deje mi vyhýba-
vo odpovedali, že niě. Pozornejšie son s1e-
doval díanie a postrehol son, že chlapci
nastavujú a štartujú nodely tak, aby loteli
práve do jodnej časti onoho krasového útva-
ru, niesto aby ju obleteli a leteli nad
voíné polia. š ňeouvyklou usilovnostou si
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všetci chodiIi pro nodely ,/nebo1o počuř zná_
ne ! ''Don€s aj m6j mode1 ." / a ne jako dlho in

' trvalo, kým sa s nimi- vynotili na hrane sva.
hu. li]aěalej rnedzi sebou ticho debatovali,
aby son ja niě nezaěul. Neostávalo ni iné'
než pri poskytovaní rád a ponoci nenápadno
sa prosunúi ao podozrivébo priestoru. Príduc
na hranu svahu zbada1 som niokoít<ýcb chlap-
cov ako índiánskym spdsobon spoza kríěka po_
zorujú ěosi zaujínavé. Zaujírravejšie než no-
dely, ktoré im pristáli niečo poniže a stra_
nou od smeru ich pohÍadu. Mys1e1 son si, žo
objavi1i brloh ne;akého zvierařa. Ponaly
som sa spúšdal k nin, aIs oni len ěo na zba-
dali s rárnuson peÍáširi pro nodoly. Došiol
son nE. ich post a zahÍade} sa srnerom, ktor;ý-n
pozerali oni. Stálo to za to! Pod skalným
provisonr.v dosd ÍaŽko prístupnon zákutí po_
strehnutelnom 1en dobrénu pozorovatolovi
prírody, Iežala na deke krásna nabá pani.
Slni1a sa, ěíta1a, poěúvala nalé rádio.
Vlastno už pozerala hore kde son stáI ěo to
tan za hluk. Trhlo ura to, poznali sne sa,to-
tiž dobre. Bola to manželka jedného, dost
vysoko postaveného súdruha. Ustúpit som však
už nenohol /a ved je to už prenlěané tak ěo
tajít, že ani nochcel,/. Aj ona na spoznaIa,
zamávala na pozdrav a prohodiac cez svoju
krásu nejaký kus textilu zrejme ěaka1a na Yy-
svgtlenie n6'jho zjavenia sa. Zoěnykol son
sa do1u strmýu, sutinou pokrytýn svahom k ,

nej. Pozdravili sne sa' dali do roěi, ponú-
kla na'aj zo svojho proviantu. Vysvetlil
som jej situáciu, ohromne ju pobavil najmii
nfu nápad s týn brlohon a divou zYerou -
neodpustila si otázku, ěi by son pred takýn

zveron utekal. Tak smo sa príjenne pobavili,
pri rozlúčke som prehodi} pozná-mku, že no-
ji chalani nd.s iste tajne sledovali, a-k o
ton niekdo vyklebetia, mÓža byř pogrask' Nig
zo strany jej manžola, bol to seriozny
ch1ap navzdory tej dobe a postaveniu. Eoršie,
keby taká infornácia dobghla na ško1ský ín-
špektorát - ten by -"i,na mne zgustnul ako
tiger na opici. Učitel na výcviku s detmi
vysedáva s nahotinkani! ,/Ad infornandunl bol
saný poěiatok šes{desiatycb tokov/ Ešte son
sa Jej spýtal, ěi sa nebojí tak sana v poli
nejakébo tuláka alebo zveri. Ako odpoved
nlčky vytiabla spod deky šikovnú pištol. Ár-
gunont viac než závažaý i pre dodržanie di-
plomatického protokolu z nojej strany. Ro-
zišli sms sa v pohode a neraz pri stretnutí
sa na príbode pobavili rozvíjajúc ju systé-
non vtedy popu}érnej Laterny nagiky.

Len noji cbachárkové nali z príhody ne-
príjemné následky; t<eá im pri lietaní no
Áu"ňu nelateIy 'óa"ty kde maly, otíkal son
in hlavy hlavicaní akože to vtedy nastavova-
Ii nodely, že ím lotoly présne kde ich chce+
li nal. Všelijako sa krěili a uhýbali, až
ten najmenší /zreine istý, Že je chránený
paragrafon ako nedveě,/ vykokta1, že hej, vte-
dy nodely 1etely tan, kdo videli aieěo pek-
né, ale taraz?

o

o

NASBIRANO NA LETIŠrr
Řady rodinných modelářských týmů rozšířil úspěšný "sifoňék'' a úspěšně zaěínající
větroňá'ř Dušan Friě. V ěervnu se v Lanškrr uně oženil se svojí'Andreou. B1ahopře_
jene a hodně štěstít

Na soutěži BOIÍEMIA cUP 93 mě1 neuvěřitelné ětěstí při ureááni nodelu Peter Kapusta.
Při jeho hlgdání se dostal až k neóolekÓ ubytovně. Tan si ponyslel: "Když už jsen
až tady, tak se občerstvín a budu hledat dále''. Jen si toto v ducbu ponys}ell sPB-
třil nodel na zahrádco u ubytovny vedlo skleníku.

''Byl to souboj ěasovaěů", řekl rng. Ivarr Hořejší při nÉvratu s nodelon po třetín
o roz}étávacím kole na soutěži BOHEMIA cuP 93 v Chrudini /podle pravide1 FA] se Ie-

tělo na 9 ninut/.

  Slovenští nodeláři si stěžují, že rg jejich soutěžích kategoríe FlE se úěastní málov soutěžícícb z Čech. AIe ono se jich nríIo účastní i na vlastnín nistrovství.
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JEšrĚDSxÝ poHÁR F1A
Cílem vzniku "Ještědského poháru'' byla snaha o povzbuzení volaého létání na sevoru čech.

Všechna kola so létala na letišti v Hoškovicích u Mnichova Eradiště, které je jednou z rrá-
la vhodných pIocb pro 1étání node1ů FM. Pro vyhodnocení byl použit zdánlivě siožitý vzo-
roc' ve kterén je brán oh1ed jak na umístění soutěžícího, tak i na jeho nalétaný výkon. Ví-
těz každého ko1a tak získává 1OO bodů za unístění pIus Ió0 bodů za na1étaný výkón.-Další v
pořadí pak obdrží body dle vzorce:

Log 25O - Iog n Tn
Poěet bodů = +-xICo

Tvlog 250

n .... . . umístění soutěžícího
Trr ... .. . rralétaný čas soutěžícího
Tv .... .. nalétaný ěas vítěze

Pravidla soutěží byla následující:
- soutěže se létají na sodm startů, pouze v případě nepříznivých podnínek je soutěž krácena

na pět ko1;
_ Pracovní čas není onezen1

soutěžící si nůže vybrat 1ibovo1né vytyěené startoviště;
zkušební starty je nožno prováťlět Pouze za startovní čarou, jakýkoliv start před starto-
vní ěarou jo považová.n za pokus;
jednotlivé starty si něří soutěžící navzájen;
v průuěhu soutěže si soutěžící urusí necbai zněřit své starty ninirrálně od třech časoněři_
cu;

- a}espoň ětyři starty nusí něřit ěasoměřiě z jiného k1ubu;
- v případě neúspěšného prvního fokusu je ěasoněřič povinen jej zaznamenat do startovní karty;
- do koneěnébo pořadí se zapoěítávají tři lepší výsledky.

;Eš-rĚnsr-Ý prnÁn - 1. Í,lot-o 31. 1 . L??3
První kolo se vydďilo. &ínQ nás na letiš-

ti v Hoškovicích přivítalo _l8'c a výchoťlní
vítr do 2 n/s. Nízká tepIota byla rnožná pří-
ěinou toho, že se nás sešlo pouzo třináct.
Dva žáci a ostatní senioři. Běbem dne se te-
plota ustálila na -8oc.

Létat se začalo po deváté hodině. Zpoěé't-
ku byl vzduch patřiěaě hustý a modely 1étaly
spolehlivě přes 3 ninuty. Po odlétání zhruba
dvou startů, přestal vzduch nosit a tak na1e-
tět naximun vyžadovalo znaěnou dávku trpěli-
vosti. Díky neonezenét[u Pracovnínu ěasu, před-
vríděli někteří téněř půl hodinové vleky. AIe
ani to nezabránilo pádůur většiny soutěžícícb.
A tak jedioým, kdo dokózal odletět všech sedn
maxin, byl Luboš Chlupáč ze Senil, jehož sou-
těžní úsiIí ale odnesly dva nodely.
vÝsLEDKY
1. L. Chlupáč
2. I. Crha
3. M. Hadrbolec
4. M. Bezr
5. J. Náhlovský

-.'| Ěš í ĚL'l;t,.."l Í-'ÚHAFj

Senily 1260 s = 200 b.
Lomnics 1255 = 187
Liberec L247 -- L79
Slatina l22O = ]-72
Sonily L2O2 = 166

_ ''i. l.lfl-Ú ?B. J- 1Ť9-_r:

ní Evropy zavalena sněhovou peřinou a tak
vyhlídka na soutěž nebyla nejrůžovější.

V neděli ré'no nás na hoškovíckén letišti
přivítaIo téněř ideální poěasí. vál východní
vítr do dvou netrů, ttorý v průběbu dne ješ-
tě zesIábl a otoěil se o IB0". Rosniěkáři
slibova1i na odpoledne jeho zesílení, ale
naštěstí jin to noryšto. Tedy alespoň po do-
bu soutěže, do ktgré se přihlásilo 19 soutě-
žících. Na ploše Ieželo pouze deset centine-
trů sněhu a tak nob}o být v 9 bodin zahájeno
1étání.

Soutěž něla velni podobný průuěl jako ta
přodcházojící. Vzhleden k nevýrazqýn podnín-
kán byly k vidění dloubé vleky jejichž výs-
ledken bylo naxinun koněící v lepšín přípa-
dě v několika nálo netrech. První pořá'dný
komín byl k viděuí až při posIednín startu
Jirky Ná'blovakébo.

Všech sedn maxin so podařilo odlétnou
šesti soutěžícín. Rozlétávání se Ietělo na
pět ninut a patnáct minut pracovaího.ěasu.
I tentokrít' zvítěziI Luboš Chlupáě, kterénu
so podďilo pětininutové naximum u}etět.

V týdnu před soutěží by1a větší ěást střed-
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.ješ iĚi_'st..i' r=nHÁRvÝsLEDKY
' I. L. Chlupáě Senily 1260+3O0s = 200b.
2. J. Sinok Liborec 1260+284 = l8T
3. .i. Náhtovský Semily 1260+180 = lBC
4. Í. Crha Lomnice 1260+]-75 = L75
5. !1. Hadrbolec Liberec tZ6O+170 = 17I

.;Eš'I F]fisi:Ý p,uHán - .j'. i(.Úl-Ú EE}.3. t Ý93

Třetí kolo pobáru bylo soutěží pravdy a u-
kázalo se, kdo je ''Pan" nodelář. Úěast byla
ne;slabší ze všech doposud proběb'lých kol. Vi_
nu na tom nělo zrgéně větrné poěasí v celé ro-
publice. Kupodivu na letišti to zase až tak
moc nefouka}o. Při zahájení to bylo asi 5 

^/"a běhen dne tak ještě 3 ^/" 
přibyly. Nárazy

ale šly až ke dvanácti metrům. Vzhledon k se-
vernínu větru jsne se přesunuli na prostřodek
letiště a nodely dopadaly do ho1ýcb po1í.

K létáoí se odhodlalo osn lidí' kteří zaěa-
li létat ve velkén stylu. Na první start spadl
pouze Bohouš Klína a Jirka Náhlovský, kterýlldal|l pouze 110 s. Da}ší starty byly ve znuÍxe)-
ní souboje so sílícín větren a turbu1oncí1 kte-
rá ale nepřokraěovala únosnou nez.

Erstce nadšenců a b1áznů zcela vévodil lvan
Crha, který si připisovaI naxo za narem. Krok
s nín držel pouze Jirka Náhlovský' který po po-
čáteěnín zaváhé.ní našeI fornu a zapisoval si
až do posledního startu sané 180 s. Ostatní
skoněíli "v propadrišti dějin'', včetně Luboše
Chlupáčo 

' který byl v ninulých dvou kolech zce-
la suveréní. Toto poěasí mu však nesedlo.

Po dvou kolech pokraěovalo v soutěži již jen
šest soutěžících. Bohouš Klírra to po spirále za
šest ve druhéur ko1e zabalil a Míla Pokórný,
kterénu 9e po prvnín startu nepodařilo nalézt
mode}' už další éro netahal.

Při posIednín startu si Jirka Náhlovský na-
běhl a odletěI pouhých 9l sec. Na druhé nísto
nu však 1101 sec. bezpeěně staěilo, nebol ostat_
ní skoněili daleko za nín a Ivan byl tentokrát
nepřekonatelný. Jeho sedn ,'naxů. hovoříIo jaa_
nou řeěí, kdože je tu mistr. Až do posIedního
Fornanova startu zůstalo neobsazeao pouze třetí
nísto. Moje a Chlupáěovy olověné oěí na jeho
nodelu však udělaly svoje a tak pád za 63 sec.
ho odsunul až na páté nísto.
vÝsLEDKY
I. I. Crha
2. J. Náhlovský
3" J. šimek
4. L. Chlupáě
5. M. Forman

4. ir.t-!t-.i-i 25. 4- I99:i
Pos1ední kolo bylo opět poznanenáno sil_

ným větram, který byl na samé hranici regu-
lérnosti. A1espoň, že už by1o teplo.

Do soutěže, Iétané tentokrát pouze na 5
startů, nastoupi1o opět jen osn soutěžícícb.
Soutěž byla zahájona s hodinovýn zpožděnín'
kdy se vítr stoěil do "rozunějšího" sněru a
přechodně trochu zeslábl. ModeIy něktorých
soutěžících koněily oběas svůj let sž za
vzdálenou jizerou a některé se po Ietu v
sílné tornice nepodaři1o nalézt vůboc.

Poslední starty v soutěži se již poěíta-
1o a taktizovalo o unístění v celkovén po-
řadí poháru. jedinou jistotou toboto kola
byl výslodek doposud vedoucího lvana Crby,
který se kvůIi výběrové soutěži v nagnetech
nemohl zúěastnit. Nicméně v závěru soutěže
přišel své soupeře povzbudit.

S ne pří1iš příznivými podnínkami se do-
kázal nejlépe vypořádat Jiří Náhrovský,
který ztratil pouze 30 sec. Druhým místen1
výkonen 737 sec.1 9i Luboš Chlupáě zabezpe-
ěiI ce1kové vítězství v Ještědskén poháru.
vÝsLEDKY
I. J. Náhlovský Senily 870 s = 20O b.
2. L. Ch1upáě Serrily 737 = L72
3. M. Iiadrbolec Liberec 658 = 156
4. J. Šinek Liberec 628 = L47
5. M. Kosař Slatina 437 = 121

Vítěz 1otošního roěníkrr si odnesl putov-
ní pohár' k1eněný svícen a jako hlavní cenu
1.000'- Kě. Další v pořadí obdrželi kroně
dekoraěnÍho skla ještě 500' 300 a nejlepší
žák r00 Kč. Cena útěchy by1a i pro poslední-
ho soutěžícího, který se zůčastnil alespoň
třecb kol.

Škoaa , Že v podstatě nepříznivé poěasí,
hlavně ve dvou posledních kolech soutěže r od-
radilo nnoho soutěžících. Malá byla také ú-
ěast žáků, což nedává optinisnus pro budou-
cnost volného letu na geveru čech.
Všem soutěžícín děku;i za úěast a těšín se
oa roěník příětí' který bude zahájen 30.1.94.
KoNEčNÉ vÝSLEDšY
1. L. Chtupáě
2. f. Crha
3. J. Náh}ovský
4. \1. Hadrbolec
5. J. Šinet
8. M. Kosař /žek/

Lonnice
Senily
Libere c
Sonily
Liberec

200 b.
L75
L57
150
t45

1260 s =

1101 =

968 =

941 =

939 =

LMK Semily
LMK Lomnice
LMK Senily
LMK Liberec
0K Liberec
JK Slatina

572 b,
,62
555
506
505
406

,. v, x. ,J]'r]. Ď1neK
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SLOVENSKA F1E

Prvá dvojsúIaž seriálu Majstrovstiev S1o-
vonska prebehla v Košiciach v termíne 3. -
4.4.L993.

Prvý deň bolo Letné poěasie; jasno, slabý
vigtor. Stanovené naxirná prispeli, že nedoš-
1o k rozlietavaniu

Svoju stálu fornu potvrdil vířazstvon 1ng.
Ivan Tréger, druhé niesto obsadil Ján Gajdoš
a tretie trónér slovenskej reprozentácie Ing.
Milan Mravec.

Druhý deň za daždivého poěasia suv€rojnýtr
výkonon zvílazíL opái Ing.Ivan Tréger' na

druhom Ing. Milan Mravec a tretio miesto
obsadil Juraj Uhrín.

Drubá dvojsúdaž sa kona}a v Liptovskon
Mikuláši v terníne 24. - 25.4.1993. Poěa-
sie a najna vietor umožnil súdažiacin vy_
skúšař všotky druhy nodelov a v depe došlo
nere.z k "prozúvaniu pneungtík". 

.

Prvý deň si odniesol palnu vířazstva po
rozIietavaní Ing. Ui1an Mravec, ked Ing.
Trégerovi chýbalo do stanoveného naxima v
rozlietavacon kole 18 sekúod. Tretie nies-
to obsadil zhraniěný účastník z PoÍska.

Druhý deň za s}aeěného poěasia ''dekla-
sovali'' nrodelári z L. Mikuláša ostatních
pretekárov, keá prvé niesto-obsadil Ing.
Milan Valaštiak, druhé Ján Sneringay a tro_
tie Ing. Ívan Trégor.

V Košiciach sú[ažilo 19 pretekárov a v
Liptovskom Mikuláši 26 pretekárov, z toho
3 ioliaci. Škoda, že neprišli úěastníci
z čoskej republiky.

fng. Peter Nosko

PovÍoÁmÍ o JEDNoM MISTRoVSTVÍ
LMK Brno III uspořádaI ve dnech L. a 2.5.

1993 rra Větrníku u Rousínova nistrovství čes-
ké republiky v kategorií Flx. Dvoudenní zápo-
lení se však zúěastnilo pouze něko}ik soutě-
žících. Přiznán se, žo se to vynyká nénu ch--
pá'ní, že i na MR jen pár lidí. Uvědomujeme sí,
co dá takovou soutěž připravit, vše sebnat'
zajistit? Finaněních prostředků "z lentra'l
valen ubývá. Osobně být tín, kdo finance při_
dě}uje a dostat do rukou obdobnou výsledkovou
listinu z nistrovství republiky, velni bych si
příště rozmyslel , zda na podobnou akci nějaká
prostřodky vyěIenín. Totéž v nemenší míře
platí i o - protentokrát velni štěarýctr -
sponzorecb.

Možná to někonu budo připadat neskronné,
ale soutěž jsrne něli připr&venou dobře. 0d za_
jištění solidního a levného ubytování1 přes
podávání oběerstvení přímo na svahu, až po
conyl jejichž celková hodnota dosáhla tři a
půr- tišíóo korun. chtěl bych a}ospoň poděko-
vat všen firnán i jednottivcůn, kteří se na
sponzorování podíleli.
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3y1y to: MWS s. s r.o. ' tř. kpt. Jaroše 35,
\ 3rno; \íodellhobb;', CrIí 2C, Brno; JR mcdsls,
Ing.J. Runreich, Lelokovice; IÁRP' Coj1 20'
Brno; SABAit, Fánská 'o/Lo, Brno; _{. Šird, i.cu_
sínov a F. Douocvec' Brno.
]{enrenších díků zaslouží i všichni pořadateié.

Co napsat k 1etov;im výkonůn. Počasí se si_
ce po oba dny vydařilo ,/slunečnc, tep1o, vítr
0 - 6 n/s/, ;en ten srněr větru by1 ten nejmé-
ně příznivý. Léta1o se tedy do protisvahu,
pcsléze s bočním výkluzen př'es vzrost1é keře
i stromy /kupodivu na nich skončil jen jeden
model - At,i/ i s větrom v zádech. \{aximum te-
dy nebylo jednoduché naletět. Ve třech kolech
z doseti se to také žádnénu soutěžícímu nopo_
daři1o a rozhodoval nejde1ší ěas kola. Pod_
nrínky jsme ale něIi všichni stejné.

}Ie;příjenrně;ší z mistrovství by1o rczdí1ení
cen' neboř vzhledem k účasti se na každého
dostalo a nebyly to ceny ledajaké - poháry'
motory, stavebnico, gumicup, tašky, kazety i
balza. I když ceny nejsou asi tín hlavním,
pro co čIověk na soutěže jezdí, možná si ny-
ní .někco z tich, co nepřije}i řekne: ''Škoda!''
Takže snal až příště. Ovšem' jaké to ''příště''
bude?

Zl.ín
Havířov
Chrudinr
Kunovice
Ho]-ešov
Hranico
Olomouc
Kroměříž

9gg+IZ7
9C0+111
900+0
898
869
e36
335
835

Z DOMACICH SOUTEZI
III,BocilÍK HnuncrÉ LIGY FlA
Letošní roěník se léta1 ve třech kolech na

pozerrcích ZD Senice na líané. Soutěž pořádal
klub volného letu Olonrouc. Léta1o se 2O.3. za
pěkného jarního poěqsí ,/oblaěrc, vítr 2 - 6
m,/s, tep1ota 6 - Lz"C/, 27.3. bylo poěasí hqr-
ší /zataženo, vítr 4 - g n/s, teplota 2 - 5"c/
a 4.4. kdy bylo počasí nejlopší /oblaěno, vítr
0 - 2 n/s, teplota 5 - LZ"C/

Jednotlivé výkony si měřili soutěžící vzáje-
mně tak, že nesní měřit nikdo ze stejného klubu.

Na soutěžích byIy dosaženy vcelku dobré výko-
ny a byly ve znarnení souboje dvou nejlepších,
Josefa Gablase a \'aška Popoviče.
Výsledkv _ 1. ko1o

Senioři
1. Josef Gablas
2. Vác1av Popovíě
3, Milan Z1esák
4. MirosIav Petráš
5. Frant. Gloziga
6. Ing.Vojtěch Zina
7. Zdeněk l{avelka

Čestmír Řezníček

9. MUDr.Josef Hacar
10. vít Hladil
junioři.
1. Josef Kobek
2. David Kalina
3. Bohuslav Rýz

:.-':.Ťr: ''

ý

0lomouc
Kroměříž

8U

Zábřsb 72o
Kroměříž 689
Choceň 85
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Výs}edkv - 2. kolo
Se nioři
1. iosef Gablas
2. VácIav Popoviě
3. Frant. Gloziga
4. Miroslav Vymazal
5. Vít iíladil
6. .'í1ius l{ladiI
7. Zdeněk Havelka
8. čestmír ňezníček
9. lJUDr. Josef Hacar
10. Ing.Vojtěch Zina
.j unioři
1. Josef Kobek
2. tsohuslav Rýz
3. David Silný

David Kalina

VÝsledkv - 3. kolo
Senioři
I. Miros}av Petráš
2. Zoeněk Havolka
3. ing.Radomír Kuře
4. čes tnír ň'ezníček
i. Ing.Pavel Stloukal
6. Milan Drobisz
7. Jaroslav tsosák
8. Václav Popovič
9. MUDr.Josef Hacar
10. Julius Iiladil
.]unioři
I. Josef Kobek
2. Bohuslav Eýz
J. lavid Kalina
CelEoÉ výsIedky

Seoioři
I. Václav Popoviě
2. Josef Gablas
3. Zdeněk HaveIka
4. Miroslav Petráš
5. česturír ňozníěok
6. Frant. Gloziga
7. WDr.Josef Hacar
8. Julius Hladil
9. Vít Hladil
I0. Milan Drobisz

.]unioři
1. Josef Kobek
2. Bohus1av Rýz
3. David Kalina

Z l].n
ilav trOV
Ho}e šov
Cloncuc
Krome rrz
Kronerrz
0lomouc
Áromer1z
Olonouc
Sranico

Zábteh
Chocon
ÁromerI z
Áromer1 z

Kunovice
0lonouc
Olonouc
iÍromer1z
zaoren
Skalice
Áromer1 z
Hav].rov
0lomouc
Áromer}z

Zábřeh
Choceň
Kroner].z

Havířov
Zlín
Olonouc
Kunovico
Kroměří ž
Hole š ov
Olomcuc
Kroněříž
Kronerrz
Skalica

Zábřeh
Chocoň
Kroměříž

9C0+
900+
872
817
815
809
796
757
752
681

639
488
180
180

gooF178

999+ 6T
900+ 50
900+ 46
900+ C
894
891
890
887
877

9CO+ 73
900+ 7I
896

KRodŘflSrÁ lru ru
Kroněř'ížská liga l'1A se 1éta1a ve stej-

nérn termínu jako Hanácká Iiga - vždy po
odlé.tání ligy hanáckó. .ien 27.3. se pro
nepříznivé počasí ne1étaIo a soutěž se ko-
nala 4.4, /ten' dgn se létaly po sobě tři
soutěže!/. KIinatické podnínky byIy stejné
jako na Hanácké 1ize.

Za pozornost stojí stá1g výborné výkony
nestárnoucího kroměřížského čestníra Řez-
níěka; 1ehce "strčí do kapsy'' i mladší zá-
vodníky.
VÝsledkv - 1. kolo
Sgnioři
l. Frant. Cloziga. Holešov 9co+22l
2. Ing.Vojtěch Zima Hranice 900+191
3. Lubonír Drobišz Skalice 9c0+l87
4. MUDr.Josef Hacar Olomouc 96q+I73
5. Miroslav Vymazal Olomouc 900+129
6. Míroslav Fetráš Kunovice 900+ 5

7. josef Gablas ZLín 9OO+ 0
8. Jaromír Crel Kunovice 888
9. Vít Hladil Kroněříž 865
]C. Julius Hladi} Kroměříž 850

Junioři
1. David Silný
2. Bohuslav Eýz
3. Josef Kobek

Kroměříž 900
Choceň 879
Zábřeh 806

č*'*r,
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!ýg1edky - 2.-kolo
'' Senioři

1. Josef Gablas
2. Ing.Vojtěch Zina
3. Zdeněk Havelka
4. Miroslav Běčák
5. Pavol Novák
6. Ing.Pavol Stloukal
7. MUDr.Josef l{acar
8. Milan Zlesák
9. Milan Drobisz
10. Frant. Cloziga

Miroslav Petráš

Junioři
1. David Kalina
2, , Josef Kobek
3. Bohuslav Rýz

Výsledky - 3. kolo
Senioři
1. Josef Gablas
2. MlJDr.Josef Hacar
3. Ing.Radonír Kuře
4, Zdeněk Havolka
5. Ing.Vojtěch Zina
6. Frant. Gloziga

ZLín
Hranice
0lomouc
NH Ostrava
Kroměříž
Zábíah
0lonouc
Cbrudin
Skalice
Holešov
Kunovics

Kroněříž
Zábřeh
Choceň

+240+180
+240+178
+24C+167
+24O+ 99
+244+ 98
+240+ 35

9OO+Q!2
900+204
9C0+199
900+fB7
900+137

+24O+ 73
+240+'58

900+237

900+141
900+125
90O+119
900+1f4
900+1I2
9OO+104

7. Vác1av Popoviě
8. Milan Z1osák
9. Milan Drobisz
10. Ing.Favel Stloukal
Junioří
1. icsef Kobek
2. David Ka1ina
3. Bohuslav Rýz

Ce1kové výsledkv

Senioři
l. Josef Gablas
2. Ing.Vojtěch Zina
3. MUDr. Josef l{acar
4. Frant. Gloziga
5. Zdeněk Havelka
6. Ing.Badonír Kuře
7. Miroslav Petráš
8. Mi1an Zlesák
9. Míroslav Běěák
10. Ing.Pavel Stroukal
Junioří
l. Josef Kobek
2. David Kalina
3. Bohuslav Rýz
4. David Si1ný

ZLín
Hranice
Clonouc
HoIešov
0lonouc
Olomouc
Kunovice
Chrudin
0otrava
Zábřeh

Zábřeh
Kroměříž
Choceň
Kroměříž /žák/

i]avířov
Chrudim
Skalice
Zábřeh

Zábřeh
Kroměříž
Choceň

900+ 16
900
9C0
877

900
B78
768

ZLín
0Ionouc
0lonouc
0lomouc
Hranice
Iíolešov

Jednot1ívci
1. Peter Nosko SR
2. KarI Aust A
3. Franciszek Kanczok pL
4. Zdislav Drlík sR
5. Milan Mravec SR
5. Alexander Rduch pL
7. Ernst Reitterer A

8. Stanislav Bochenski PL
9. Alfred Dotzl A
I0. Jaroslav Mach CR

Družstva:

835/326,67
78L/3@ r8.3
779/299,58

L02O/4OO
- 986/385,83
%2/385
932/369,25
Bgt/342r@
854/33OtB3
844/326 167

I.
éL
3.

PDA-vvTš /Nosko, Trégor, Valaštiak,/
0srtnrsrcE ulx ,/Aust, Reitterer, Schóuel/
ROV Rybnik t&adczok, Rduch, Pfister/

FREE FLIGHT

WOFLO CUP

ZE SOUTE.ZT WORLD CUP

SvĚToVÝ POHAR F1E
- Podla znény oproti povódnemr ternínu sa

dna 8.5.L993 uskutoěnil v okoIí obce Liptov-
ský Trnovec Svetový pohár leteckých modelá-
rov kategorie FlE.

si pochvaIovali naše kopce a príjenný pobyt
na Liptove. Je tu vždy ěo obdivoúat.-

vÝsLEDKY

Na tejto-sútaži sa zúěastnili pretekári
z Rakúska, švajěiarska, Poíska, Mi'ěarska,
Ciech a S1ovenska. Celkovo štartovalo 28
protekárov a 9 družstiev. Mrzí nás aIe slabá
úěas[ pretekárov z čiecb.

Na závereěnon vyhodnoteqý bol prítonaý
aj prinátor nesta Liptovský Mikuláě Dr. Slav-
kovský s nanželkou; Po skoněení pretekov
bolo príjenné konstatovaI1 že snaba organi-
zátorov novyšla naznar.

/taio/
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MEZINARODNI SOUTEZ V CHRUDIMT
V }etošnín roce uspořáda1i chrucimští mo- Polska, kteří v pátek }etěIi shodně 24O sec.

de1áři druhý roěník mezinárodní soutěže sori- v osnén kole. O třetí místo so rozlétávali
álu "Světový pohár'' _ BOI{EIíIA cUP 93. Gerhard Aringer z Něnecka a Igor Sheredin z

Progran toho letošního ročníku byl oprot' Ruska, kteří v pátek v roz1étávání zapsali
minuléňu up".u".r; scutěž kategor', ''nulu'' po přetažeaí motorového 1etu.
Flts a FlC se létala-již v pátek rtěž kategorie FlA se létaIa
4-6. a soutěž větroňů katogorie i od 7 noáin ;eště za lepšího
pak v sobotu 5.6. Neděle 6.6. b; ] než^Flts a F1C. Bylo sluneěno,
rezgrvnín dnem. Rovněž tak ubyt :a 27oC a vítr o - 3 n,/s. Sou_
ní by1o zajišřováno v kenpu přímo .z1iT-LT.Y.'.'. Í1l lD těžní klání mělo ve}uri dobrou spor-
na letišti a v ubytovnách v Óhruoi_ ;:H.ilŤ' l.ru r tovní úroveň; do závěrečného .oité-
mi a blízkém okolí, což ocstranilo távání se probojovalo 25 soutěžících.
dopravní náročnost pro soutěžící L pořadatelo. První rozlétávání se letělo na 5 minut a do
Je pravdou, že ke zdaru soutěže přispěIo i
''tradič1rě'' pěkné ooěasí.

Soutěž kategorií FlB a F}C se létaIq. od 7
hodin za sluneEného poěasí /tepJ'ota 25oi/ s
větrem 2 - 5 n/s. V kategorii FlB se do roz_
1étávání probojovali tři soutěžící. S oble-
den na víir a jeho sněr by}o pro první ko1o
roz1étávání stanoveno naxinum 24O sec., kte_
s přeh1eden zalétl pouze donácí Pepík K]-ína
a zaslouženě zvítězíL /po rozlétávání ztra-
cený model je jíž nalazen/.
0 vítězi a pořadí na dalších třech místech
v katogorii Flc rozhod1o rozlétávání až dru_
hý den ráno; o první místo 90 rozlétávali
Uwe Glismann z Německa a Ronan Czerwínski z

vÝsLEDKY
nsq!Íoll !I5Í!!!

Eohtrir Cup 1993

ťtnd!r 3'-5.6
Cola nwb!ib

uÍlcolIr r!Á

h::!.l9lijrr!i Jrroo Sti| Í,icelct Yll stl st2 5ll st{ s|5 5|5 j|? lnl. 11 !2 ri

da1šího kola postoupi1o 18 soutěžících. To
se 1etělo na 7 minut a z něj do dalšího kola
postoupi1o ještě 8 soutěžících. Další ko1o
rozlétávání, které se Ietělo na 9 ninut již
rozhod1o. Zvítězil Ivan Tréger před Janen
Vosojpkou a Ivanem Hořejším. By1o to pěkné
sportovní vyvrcholení soutěže i celého BOHE_
MIA CUPU.

Na závěr soutěže závodníci spo1u s požada-
teli poseděIi na závěreěnén'banketu, ktorý
sponzoři soutěže - a.s. Bohemia a v.o.s. Ve_
tos Ohrudim - uspořádali v nově renovovaných
prostorách chrudimského musea.

Milan Z1esák
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TROFEO FINAII1TIERI

Zaěátkem května uspořá'dali ita1ští node-
láři nezinárodní soutěž seriálu "Světový po_
hár'' FIÁBC. Soutěž se 1éta1a v sevgroital-
skén Maniagu - 1.5. soutěž FrB a Flc a 2.5.
soutěž F1A.

Vlastní soutěž se Iétala na' voj€nské tra-
vnaté ploše jižuó od Maniaga Pod nedalekýni
Alpauri a připonínala 1etiště v Popradu /l);a-
vo Drlík zde měl téněř doná'cí prostředí,/.
A1py měly vlív na vývoj poěasí, které bylo
přovážně oblaěné s větrem 3 - 5 n,/s, před
bouřkou siInějšín, proněnlivou teplotou a
pra.vide}nou odpolední bouřkou' v neděIi te_
plejší.

Pro ubytování pořadatelé zřídi]i velni
provizorní kenp asi 100 metrů od letové plo-
chy na velmi kanenité půdě. Přes urěitá pro-
vizoria v organizaci soutěže /a).e fungovala
bez závad - kus práco odvedl v nezinÁrodní
jury Adrás Reé z Maěarska/, se na soutěži
sešla poměrně slušná úěast - 88 v F1A, 36
v FIB a 22 v Flc. v kategorii F1B so zúěast-
nil velký počet donácích staršícb borců,
kteří létají již jen občas a pro r&dost.
Stejně tak v kategorii F1C 1étaIa italská
"Iegenda'' Mario Rocca /skoněíl 4./ a Alber-
to Vonutti.

čosko-Slovensko ně1o na soutěži poněrně
poěotné zastoupení /4+6/ jen v kategorii
FIA.

Co1kově nožno říci, že v Maniagu by1a
pěkná soutěž. Níže uvedené výsledky jsou

na mozinárodní

převzaty z ěasopisu THERMIKSENSE' protože
jsen do dnešního dne nedostal výsledkovou
listinu.
vÝsLEDKY
Kategorie Fl*{

}. l,íassiniliano Gobbo
2. Viktor Stanov
3. Sergej Makarov
4. Micbail Koěkarev
5. Peter Magdolea
6. Allard van !Íallene
J. Roger Ruppert

I
UKR
BUS
nus
SR
NL
CB

+3Cc*267
+30oř196
}.260+ZB7
126'jP.265
12@+254
LZ6A+245
t26-jP.242

Vydavatel ěasopisu TH5RMIKSENSE Berahard
Schwondenann na soutěži v Maniagu

nodel
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1.
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4.
=

Kategorio FIB

Eugenius Cofalík
3ernhard Sautar
,Juri Bla;evič
Finr Ruyter
Bernd SiIz
Klaus Salzer

Kategorie F1C

Sigrud SeYdel
CIaus-Peter ,Váchtle r
Bruno Fíegl
}Íario Rocca
Reinhard TruPPe
Oleg Yarkine

1. Gyórgy Vassas H

2. Gerhard Aringer D

3. Stofan BunPP D

4. Michait Koěkarev RUs

5. Jozsof Guti E
6. Massiniliano Gobbo T

7. Áloxander Semjonov RUs

8. Eainz Schónfe1d D

9.. Thonas Weiner D

lC. Volker Lustig D

1I. ,líolfgang Gerlach D

12. Dusan Friě cR
lJ. Pieber de Boer NL
14. Lasz1o Meszáros H

l,5..Iens Kuhn D

PUSZTA CI'P

Letošní ''Puszta'' se konaIa v tradiěnín ter-
mínu na konci května za poměrně větrného poča-
sí /vítr 6 až 8 m/s, aoŽna, že v nárazech i ví-
ca/. yé+'rné poěasí prováze1o soutěž katogoria
FL{ v sobotu i soutěž kategorií FIB a FlC v ne-
děli. V tu dobu by} pohyb front nad Evropou a

to se promítlo i na poěasí v Dómsódu'

Účast na letošní ''Pusztě'' byla tra'diěně vy-
soká - 145 soutěžících - 85 v kategorii F1A'
45 v kategorii FIB a 15 v kategorii FlC'

V kategorii FIA zvítězil domácí Cyórgy Vas-
sas v rozlétávání nad Gerharden Aringeren z

Německa. Rovněž v kategorii FIB postoupili do

rozlétávání dva soutěžící _ Evžen Gorbaň z U_

krajiny a Bernd Si}z z Němocka. Tak také skon-
ěiró rózlétávání. I v kategorii F1C se roz1é-
távali dva soutěžící. ZvíLězi1 domácí Gábor
ZsengeIler před Huberten HubIerem z Něnecka'

vÝsLEDKY
Katogoria FM

126C+3C0
LZ6O+232
L25L
T22B
T22T
1198
1190
1176
1117
1109
1107
r096
1C88
1075
1C63

PL
D

UKR
NL
D
A

D

D

I
I
A
RUS

12 90+3 CC
l29A+27O
1290+I78
12 90+I69
12 9C+I66
12 9C+15 3

132C+288
132C+260
I32C+2-3O
l-320+229
1314
1314

17. Ivan Tréger
f9. Josef Hacar
23. Zdislav Dr1ík
25. Peter Magdolen
3I. íudovít Bútor
32. Jaroslav Urbánok
33. Mitan Zlesák
34. Peter Nosko
36. Ivan Bezák
37. Pavol Bodnár
46. Václav Jiřinec
50. Jan VosejPka
64. Zdeněk Havelka
84. Miroslav Marko

Kategorie FIB

I. Evžen Gorbaň
2. Bernd Silz
3. Dirk Dresle
4. Xetlef Schulz
5. Antonio Savanio
6. Igor Vivěar

Androj Burdov
B. Alois Rummel
9. Mihaly VaradY
10. Viktor Rošonok
18. František Radó
23. Františok Jaššo m}.

35. František Jaššo 8t.
38. Jozef Petráš st.
43. Jozef Petráš ml.

ibtegorio FIC

1. Gábor Zsengeller
2. Hubort Hubler
3. Oszkar Maczko
4. Gerbard Aringer
5. Reinhard TruPPe
8. Peter KaPusta

SR
rrD

Jlt

SR
SR
CR
CF,
SR
SR
SR
CR
CR
CR
SR

UKR
D

D
D

I
UKR
BUS
D
H
IÁT
SR
SR
SR
SR
SR

1058
1C5 5
1032
1014
95L
934
933
929
923
918
782
?T6
432
89

t29cP297
I290+L9t
L2B5
LzB4
L275
t257
L257
r250
L24.a
1246
l168
1107
5L)
354
196

1320+300
L320+257
1308
L294
11Bl
1110

H
D

H
D
A
SR
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Slovo závérem
Dngšní ěís]o dostáváte se zpožděním. omlouvám

ní v souvis1osti s přípravou mezinárodní soutěže
proudu a tak nezbývá popřát nic jiného než hodně
dali vědět o výsledcích soutěží, abychom věděli
své né.zory na uspořádání seriálu soutěží o český
Jirkovi Šimtovi do Liberce.

sa za to. Příěinou byIo znaěné zaneprázdně-
Bohemia Cup. Sportovní s€zona je v plném
úspěcbů. Organizátory soutěží prosín, aby

co, kde, jak so děje. Nezapomeňte sdělit
pohár, neotále j.t9 a vše důležíté zaslat

/ /u,,,,/,

sERrÁr' SoUTĚŽÍ SApIoKŘÍ onr,
Verký propagá'tor samokřídel liaImut Win-

klor z Něnecka poslal do VT. dopis a množství
plánků samokří.dol /postupně je zvořejnín,/.
V dopise píše, že stále postrádá na seriálu
soutěží vyznavačů sanokřídeI úěastníky z
čech a ze Slovenska.

Ile1mut Winkler by chtěI. adresy na tyto vy_
znavačg samokřídel. To i proto, že se soutě-

že samokřídel uskuteční 3. --4.7. v Glivicích
v Polsku ,/na soutěži B1ack Cup/ a dáLe 27.
až 2B.8. v Egelnu u l,tagdeburku v Něnecku na
Světovén poháru - Bodenland Cup.

Kontakt je: Helnut Winkler
iíauchstraŠse 56
8500 Niirnberg 60
Deutschland

Bzuč se zabudovaným přerušovačem
s r-gn u a vypJ-nacem

d.

a
k
I

0,5 sec / Lr5 aec

20 x 38 mm, hl. 14 mn

22 x B nm, tl. 0r5 nm

cca 14 g

2 ks upevňovací šroub M 2 x 5

2 ks duraIová montážní patka k zalepení do trupu
Kč 25or-/ks ,/t disposici je jen onozený poěet ks,/

na požádání a po dohodě František Gloziga,'Bezruěova 14031
769 01 HoIešov

provozní napětí:
doporučený zdroj:
polarita zdroje:
spotřoba

ěas signál/paura:
otvor do trupu:
krycí panoI:

hrnotnos t l
přís1ušonství:

cena:

servis:

3 až 6 V,/hlasitost
VARTA V 4034 PX /6
oznaěena barevně na

se signálem cca 25

v pauze - menší ngž

je úměrná provoznínu napětí,/
Y, ó L/z", délka 1'', FOIO-KINO/

přívod. kablíku - nesmí se zaněnit!

/3 V, cca 50 nL /6 V

nA

lrA

1

veřejná obchodní společnosl
METAIURGICKY TEcHt{IcKo oBcHoDt{í sERvls

Poděbradova 72

537 0l Chrudim

Tel.: 0455 43 894 - 5

Far: 0455 43 895


