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Mistrovsfuí čR lgg4

Pořadat mistrovství ČR se Ýává pro jednotlivé ktuby stale těXí úlohou. Kluby se poýkají s
úbytkem členů a také s většími naroky na finanční zajištění akce. Pro účasfuíky mistrovsťví se pak
stává start na wcholné sportovní akci nejen prověrkou sportovní úrovně, ale i konfrontací lasky ke
sportu s rodinnyrn rozpďtem.
Čtvttvtos se roáoď podpořit pořadatele letošních mistrovsrví finanční dotací. Její pouátí je určeno
na úhÍžtdu pobytov,ých nákladů pořadatelů, na niikup drobného materiálu potřebného pro zajištění
soutěŽe, na úhradu pobýov'ých nakladů dohlřitele (trenéra příslušné kategorie) a soutěžcích. Je
samoďejmé, že ýše dotace nemůže pořadatelům poký veškeré náklady, chybějící sumu si musí
pořadatel ajistit od sponzoru a z vkladů soutěžících.
Čas*a kterou Čvruos na pořadaní mistrovství v leteckém mďelařství uvolnil činí
90 000,- Kč. Předpokladem k jejímu čerpaní je ale _ jak jinak vc dnešní době - hospďárnost. To
zrramená přeďoát rozpočet a dokladovat čerpání financí. VěfiÍn' Že jednotliví pořadatelé splní bez
problému pďmínky pro áskání dotace a umožtí tak vlastně snížt náklady sportovcům na účast.
Pro informaci uvádím \ryši částek určených pro jednotlivá mistrovsM ve volném lefu:
Al, Bl - 13 000,_ Kč; FlE - 7 000,- Kč; FlAB,c - 19 000,_ Kč.

Jaroslav Urbánek

Nominační soutěž pro kategorie FIA,B,C

V pátek 6. května se sešlo širší reprezentační družstvo volných modelů na letišti Sazená. Konala se zde
- ostaně již tradičně - vyběrová soutěž reprezentačních družstva volných modelů pro mistrovsM
Ewopy 1994.

Sobota 7. kvěfua byla lyhrazena soutěžrím lefurq čtrnácti pro kategorie FlA a FlB a sedmi letum pro
kategorii F1C. Počasí bylo pro soutěžíci pÍizerivé - po ranním oparu vysvitlo slunce (a mepříjemňovalo
život časoměfičům) a jen zřidka ho zakryly mrďqy, útr foukal o síle l ů4 mls. Soutěácí pouáli
pro své lety úce modelů - tak to totiž určovaly podmínky létlíní.
Kategorie FlA byla zastoupena jedenácti modeláři (dvarráct'ý nominovaný I. Crha dává letos přednost
kategorii FlE). Při veliké vyrovnanosti soutěácích stačilg jdiná technická ávala či nepozornost
(přetržena vlečná šňůra při v'ýstřelu, předčasné kopnutí špatrě nasiaveného časovače, nefungující
časovač či chybné vyhodnocení termiky) k vyřazení z roz|étáván Po čtrnácti letech zustala bez úráý
sekundy pětice modelářů. První kolo roz|étáván' které proběhlo večer v 19 hodin, roáoďo. Maximum
5 minut naleGli pouze J. Nďrlovshý a L. Chlupáč. Ztráta 3 sekund přisouďla 3. místo v soutěži
I' Hořejšímu' Ten sv'-im v'ýkonem potwdil' že ďohodobě patří patfi mezi světovou větroňářskou špičku.
Předvedené rnýkony - mám na mysli výkony všech modelářů - potwďy' že nďe zlatá medaile
z minulého MS nebyla nahodná.
V kategorii FlB soutěžilo 6 modelářů. Nejvyrovnanějším ýkonem znĚn|nesťárnoucí A. Šimerda.
Své dlouholeté zkušenosti a poctivou přípraw áročil v pravou chríli. Druhé místo obsaďl Vl. Kubeš
st. a třetí příčku uhájil o l sekundu J. Klíma před M. Kubešem rnl. (8. a 9. start s modelem, kteý
neměl v pořadku mechanismus vrtule, mu přinesl v1ra-anou aráfu). Také v'ýkony "gumáčkářů'' jsou
pfislibem pro dobý ýsledek na ME.
Kategorie FlC je viditelně na hrarrici "života a smrti''. Pouze tři účastríci rnýběru, arri jeden soutěžní
start J. Šwčka, žádná konkurence pro V. Patka a Č. Pátka - to jsou pruvodní zraky. Létalo se pouze
na 7 star|ů_ dosažené vý'kony byly solidní, i když by to podle V. Parlia chtělo místo těch deseti motoru'
které má a které podávají pouze dobý výkon' chtělo alespoň jeden. kteý bude točit o 2000 oťáček více.
Pozrejte ale takovy motor bez natočení a vyladění .....
Co dodat na závěr? Nominaěni soutěž na rne zapůsobila optimistick-v, věřím, že ýsledky na ME
v Kyjevě můj optimismus potwdí.

Jaroslav L rbanek
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Nominační soutěž reprezenta.ntů juniorů pro Mistrovství světa 1994 FLI' FlB a FlC
v Kijevě se uskuteěnila ve dnech 15. - 17. dubna 1994 na 1etišti v Chrudimi. Nonri-
nační doutěž zajišřovali nrodeláři z Modelklubu a AerokIubu Chrudin.

Způsob 1étání a prověrky jednot1ivých nominovaných mode1ářů pro výběr reprezentač-
ního družstva stanovili vedoucí soutěžo - Jarornír Ore1 a Jaroslav Urbánek. ''Cbjedna-
né'' poěasí vytvořilo příslušné podrnínky pro dokona}ou prověrku juniorů - zataženo až
polojasno, teplota' 5 - lj"c, vítr L - 7 m,/s východního až jihovýchodního srrěru. A
tak soutčžící, ze;ména v kategorii F'rA použi1i všechny své připravené mode}y pro růz-
né povětrnosti. Soutěž větroňů se létala na 14 ko1, soutěže FIB a F1C ná 7 kol.

Soutěž uchazočů o reprezentační ''triěko'' v kategorii F1A přinesla tvrdý boj a uká-
za)'a na docela slučnou výkonnost všech zúěastněných. Rovněž tak kategorie Flts, ač se
soutěže zúěastni1i jen tří kandidáti reprezentace. Urěité obavy jsou v kategorii FlC,
a1e chlapci přislíbilí' žo do termínu konání Ms ješ+"ě na sobě ''zapracují''.

Večer po norninaění soutěži vyhlásili vedoucí soutěže nominaci reprezentaěního iruž-
ilu? p:o Ms'1994 a dá1e,provedli rozmluvu s jednotlivýrri soutěžícími. Dc reprezentac=
Uí jun].oru oyl1 nomrnova.nl !

FlA: .Jan Beyer, Bohuslav Rýz, Davic Kalina., néhradník Josef Kobek;
FlB: Radim Hanáěek, Jaromír 0re1, Pavel Fejt;
!'1C: Jaromír Berek, Marek Schulz.

Milan Zlesák
VýsledkyloÍegorie F1A

1.
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120

3.
180
75

4.
169
76

5.

178
62

6.
180
35

7.

180
83

BEYERJan
180 180 180

RÝz gohuslav

180 180 180

KÁLINA Daúd
180 180 113

KOBEK Josef
180 180 180

Sázarnká Lenka
135 180 180

KosAŘMartin
t7I 180 L7I

KORNHOFER Pavel
180 180 180

LMK Pracharice
180 180 175 137

LMK Choccň
180 180 118

LMK IGoměffž
122 180 r80

LMK Zíbřeh
180 180 180

MK Chrudim
180 151 180

JK IŤ. IGálové
85 180 rL7

LMK J. ltadec
109 174 15

LMK Kroměříž
110 180 43

180 180 180 t20

180 90

120180180180180

180180180

180180

2290 s
120

2278 s
120

2140 s
t20

2006 s
r13

1839 s

120
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720

1788 s

120

1714 s
5?

ll863

120180173

9062

r16 57

154

13777

180

180

180180

116180r1l

8. SILMÍ David
180 180 68
64

75 68
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Výsledlrykategorie F 1 B

l. lIamáček Radim

2. OREL Jaromír mL

3. FEJT Pavel

LMK Tcplice
2L0 180

LMK Krmovicc
181 180

LMK Ktmoúce
2L0 180

I-lvÍK NH Ostsa\/a
137 t6s

LMK NH Ostrara
37

t28

L74

180

r67

l24l s

1209 s

1086 s

580 s

8ls

r80180

14377

141

u

180

180180180

180

137

r37

r29

Mezinárodnísoutěže FlE - Ranál994

Magnetářskí sezona zač'ala poslední víkend v dubnu dvěma mezirrárodními soutěžemi na Rarré.
orgniátory soutěá byli členové Modelářského klubu z Loun spolu s I. Hořejším.
obě soutěže, v pátek 29. dubna i v sobotu 30. dubn4 se oďétaly na svahu nad letištěm. Po oba dny
bylo podobné počasí, slunečno a vítr proměnlivého směru o síle 2 - 6 m/s. Řeďtel soutěže
M' Nechanichý proto v někteých kolech snížil čas marimálního lefu na 240 sekund místo oblyklých
300 sec. To však nijak nesnížilo úroveň soutěŽe. Naopak docílené ýkony svědčí o tom, že nalétzt
v obou soutěách 5x mo<imum nebylo nijak jednoduché.

Dokrázal to pouze I. Crha. stačilo mu to na útězství v pátelq kdy startovalo 23 modelářů. v sobotu,
v soutěá zzÍazené do seriálu World cup, rozšířili startowí fole na 40 ještě modeláři ze Slovenska a
Rakouska. Do rozlétávání postoupilo 7 modeláÍi, z našich I. Crha a R. Musil. Zde jim ale chyběl
potřebný kousek štěstí - nebo snad jeden pověstný zoubek vlevo _ a tak po startu v sedmém kole _ teměř
z roviny - letěly jejich modely vpnlvo nad letišurí plochu. Docílené časy staěily ''pouze" na 4. a 5.
místo. Vítězem se stal F. Mang z Rakouska.
Pro naše modelďe byla tato dvousoutěž zároveň nominačď soutěží, která určíla sestjavu
reprezentačního družstva pro letošní ME. Cestu k prvnímu místu zajistily I. Crhoú jeho přednosti -
modely dobré technické úrovně (ten poslední mu ale před měsícem při tréninku ulétl)' trénink a dobré
taktické roáodování poďoŽené zrrďosuni vývoje počasí a termil,ry. Druhé místo obsadil - po menší
nrátěv pátek - R. Musil. Těží zenralosti sv'ých osvědčených mďelů a ze svého ''termického nosu".
vhodnym tréninkem před ME pro něho jistě bude plrírrovaný start v seriálu soutěží WC. Třetím členem
druŽstva se stal J. Trnka' Sv'-im typich-im přístupem k modelářskému sportu - pečlivou přípravou a
s1'stematic\im tréninkem - potwďl loňshý vzesfup své v'ýkonnosti. Na složení družstva se tďy proti
minulému roku nic nezrněnilo, věřme, že an v,ýsledky na ME nebudou proti loňsku zklamaním.
U dalších česhých modelářů se projevily zrrrěny v životě společnosti, mnohem více času je nutré nyní
věnovat zaměstnání či vlastrrí firmě a pak se ho nedoýává na stavbu noých modelů a na trénink.
ZaráĚi mě ale, že i v této finančně nenáročné kategorii ubylo mnoho modelářů, že prakticky nemáme
juniory. Bohužel, jednoduchý recept na řešení sifuace nenám - může n&do poradit?
Podrobnější informaci o ýsledcích přinášejí v'ýsledkové listiny.

Jaroslav Urbánek
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vÝsLEorovÁ LISTINA

kontrolní soutěže 1eteckých modelářů kategorie FlE která se
konala ve dnech 29, až 30. dubna 1994 na Rané v rámci
mezinárodních soutěží, pořádaných LMK Louny.

soutěž 29,4. 30.4 Součet

1.

2.

3.

4.

5.

b.

b.

CRHA Ivan

MUSIL Rudolf

TRNKA Jiří
MACH Jaroslav
DoUPovEc František

MARTAN František
g["A,Žgr Jiří

500.00

462 .7 5

438.41

443.33

383.17

348.17

376.50

500.00

500.00

474.L7

465.00

482 ,67

443.91

378.33

1000.00

962 .7 5

912.58

908.33

865 .84

? 92 .08

7 54 ,83

Noninace pro MS: Crha, Musil r Trnka
náhradník Mach

Ivan Hořejší ' trenér F1
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SKÝ PoHÁR 1994
?rv:í červnový víkend uspořádali nrode1á-

_ z= Sezimova Ustí tradiční mezinárodní
':u_.ěž vclných moce1ů kategorie FrABc seri-
ál: Svě+'cvého poháru _ Jihočeský pohár.

l;'uos by11' za 1etové dny stano,.'eny Pá_
:=k j. a sobota 4.6. V pátok se létala sou
-.4Ž kategorií l'Ig a FlC a v sobotu pak sou_

vo .

=ěž v3tronů katogorie FlÁ.
j:lt'4ž po oba dny provázelo polojasné až o-
ciačné počasí provózené poměrně síln1ým vě_
:ren c rychIosti 5 - 6 n/s v nárazech přes
E a/s. Tento vítr a vzrostlá vegetaco by_
iy i soupeřem řady soutěžících zejména v ka-
t=3orii F1Á, kde přes 50 soutěžících neu-
lét]-o všech sedm soutěžních tetů.

tJ scutěži kategorie FlB zvítězíl po roz-
iétávání Andrej Khrebtov z Ruska před
3erndem Silzem z Německa. Třotí místo obsa-
jil se sedmisekundovou ztrátou z pátého ko-
1a !{ihály Váradi z Maěarska.

V soutěži kategorie FlC zvítězil s ''p1-
nýrir'' výkonem 1260 s Václav Patěk, druhý
skončil Jaros1av Zíelinski z Polska a
tře+"í Niko1aj Rechin z Ruska.

V nejvíce zastoupené kategorii FlA zví-
'"ězil Pioter do Boer z Holandska před Ing.
Janen Vosejpkou /Iéral- v pohodě dobřo kau-
ěován nanželkou Radkou,/ a třetín Gerharden
Áringerem z Něrnecka. Výborné čtvrté místo
obsadil ještě junior Bohuslav Rýz a porazil
tak celou plejádu větroňářů zvučných jrren.

Vyhodnocení výsledků se tradiěně uskuteč-
nilo na veěerním banketu, který probíhal
va výborné náladě přítomných dlouho do no-
ci. K dobré ruíIadě přispěta i místní country
a westgrnová kape1a a taneční skupina s
country tanci.

Mi1an Z1esák
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Mistrovsfuí České republiky FlE
M ČR pro letošní rok uspořádal MK Kostelec n. orlicí. V sobotu 14. l$ětna se na náměstí
v Králíkách sešlo 14 z l6-ti pfihlašených modelářů. Po q'hodnoceni srněru !ětru se soutěácí
i pořadatelé \,ydali na kopec Morara. Zde se oďétalo 7 sobotních i 3 nedělní stary'.
Vítr spěchající rychlostí okolo 5 m/s váůru na }Tcholek kopce mí$'zesiloval ažna L0 m/s. To b1'
nebylo pro magnetářské lďaní nic neobvyklého. Horší b1'lo, že rokle po lelé straně kopce měnila
směr proudění vzduchu ne\rypočitatelným směrem. Přesl'ědčilo nás o tom několik přisuání na brarrici
ďícení modelu a to i u magnetařských matadoru. Nastalení směru letu rpravo pňneslo riziko
ďcouvani zz b|izký, rozlohou nevelký, hájek' pfipadně přistání na nělÍerem z jeho stromů. Tyo
okolnosti zapřičinily profidnutí startovního pole pro nedělní část soutěže.
S ruístrahou větru se nejlépe vyrovlnla reprezentační ziúota. Pozoruhodný byl ýkon J. Katiny -
sobota bez avéŮréní dvě drobné ztráý v neděli již jeho vítězství neohroály. Jediné selhiání
v pnním nedělním starfu odsunulo na druhé místo Fr. Martana. Vyrovnaným r".ikonem obsadil třetí
místo J. Blažek (za dohledu ženské čiásti roďny).
Škoda, že za špičkou -tvofi ji asi tak l0 mďelářů -neniádnéLýkonnostrí áktadna......

Jaroslav Urbanek
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S\'ETO\TYPOHAR " IÝ ov ohradslcy P ohú,r'

htčentc I0. - 12^\rI. 1994, SInuAE'l'

Poprvé v histcrii S1ovenské repub1iky se
ve dnech l-0. aŽ 1'2. června 1994 1étala v Lu_
čenci rrezinárocní soutěž pro kategorio FlA,

B, C. Scutěž byl..a zažazena do seriálu soutěží
o Světový pohár 1994.

Vlastní soutěž se léta1a za krásného poěasí tém-Ěř bez
větru, coŽ bylo vzhIedem k př'ecpovědím a přecházejícím frontám
v týcnu, který soutěži předcháze1, neuvěřitelné. A nevěřila to-
mu řada soutěžících ns soutěži v Sezinrově {istí předcbázející
týden. Á to všo asi ovlivnilo i konečnou účast áa soutěži. što-
da.

Soutěžní klání nakonec přines1o solidní sportovní výkony,
coŽ dokumentujo výsledková listina'

Úr'IffWÍ-,-''F'Al
PL ilo. CompeEornélne co''Úy 1

Áltl

16ó l00 160 160 lBo lto 160 tlco t2ó 0 0

1B0 íB0 180 180 t8o 'Í60 1s0 12t0 103 0 0
tE lBu 16{J tUU ldu 18U llu lZrrC u U u
18o íE0 160 15ó '160 lEo 160 1B o 0 o
í5í 180 í80 1B0 1€0 1B0 1E0 1?a1 0 0 0
í80 1Bo 160 1g0 1# 180 1eo 1 0 0 0
180 íB0 180 ]80 18o 'l8o í41 1Žl 0 0 0

180 Í60 100 180 18o ]Eo 139 7Žl9 0 0 0
í8o 180 'lB0 160 1E0 í8o 132 1zl2 0 0 0
ís0 1s0 1e0 El 180 iBo 160 1Ť1 o 0 0
117 151 180 í60 180 180 180 1198 0 o 0

leo í80 ílE í8o 1@ 180 160 1't9o 0 0 0
17o 127 180 160 1ě0 180 180 11c7 0 0 0
Í80 13{l 1s0 1E0 152 180 1Eo 1190 0 0 0
160 1Eo 1a0 180 180 104 ía0 1í8a 0 0 0

180 1E5 íe0 18o 1t0 í80 101 115s 0 0 0

1E0 1E0 180 75 180 180 1a0 íí55 0 0 0,
1E0 1Eo leo 1Bo sz 1eo íáa íÍ55 0 0 0

1E0 í6 160 íBo íE0 í80 í06 1139 o 0 o

136 íB0 18o 1E0 93 160 r80 112s 0 0 0

í80 37 1E0 152 'l70 1B0 ]60 íqlg ' 0 o 0

180 1ao É2 Í80 1Á 180 72 'tBt 0 0 o

0 í43 10s 180 147 180 1a0 99{l 0 0 o

t80 Eo 1i5 í09 93 160 'leo 937 o o 0
12o 1?B, s3 11o 160 100 ]3í s|36 o o o

5a iao 15 1t0 1t0 100 110 000 0 0 0

svh'
svl(
HUN
F=

HUN

S\K
ruN
HUN

CE,
svt(
s1/K

svK
ilfi
svl(
ruT
rrutl
sl/K
SVK
HUN

-C
svK
svK
F.UN

SVK
SVK
EVK

í 2{ lng. tseal( lv8n

2 Í4 Tr€érlvan
3 2 VesasGYorgy
4 15 lng. FišrMiblál
5 3 NrjtáreÁE'Ia
5 23 lng. iilagúlďr PÉleí

7 5 t[é!gěr6lz9'dó
8 í0 KemerFiíe{z
9 22 Mt'Iř-H#IJozet
10 9 MEle.ĚikMlrdav
11 t6 a.E€ttÍBocav
12 18 sédáaekta6ď
19 26 F.EsHe&nt!
14 í7 EleÓáÍPaliel
15 2{ Gr0nďslvlatútq.l

16 lt M]áwMilfi
17 í3 DďÍ(zďslav
í8 5 Hubeístéfan
í9 5 BodóJáncs
20 12 GebtssJozď
21 7 MaŘo Mil'odev

2. 19 HrrdcovícMilorš

n í1 KLúEárHenÍk

24 20 AÉ5mekJurai

2E 1 Adam Jual-
2o 0 glorL{ldóli

fGL FlEl
PL l.lo. Smpetitorrsne couřÚy 1

ňUs ztÚ lé0 léů léů ióů Ié0 .óÚ l'}9J 42Ů 34.' Ů

CzE 2'i0 í80 160 160 ieo í80 1a0 1á 12o 1# 0

s\K 210 18o 160 160 í80 i80 itso 1á 30 o 0
sVK lčU ]ěU lě9 lN lěU ]óU ]ěU la U U u

HUN l6E 170 :g? 130 i l3 0 0 &l.t 0 0 0

s\K 194 61 iŤ! e6 64 0 o 0

1 Knrebtov A
6 KLr€švl€dmíilng'
4 iadoFíantišek
3 PefasJozerlng-
2 KmerFeffi
s Jaššo ftartjšek ml.

1

2

4

6

i-catrlcl

FREE FLIGHT

WORLD CUP

PL t{o. comp€titorreme Courfry 1

i801320000
:80 123000
1AO?2!000

.!oL 210 160 lso i80 lso 180

RUS ?4 180 130 lgo 133 180

svK0001a01ao16c

Homan MErgk

Reďin Nftolél
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WARPS: lnner panels flat
RH tip 2mm washout
LH tip 2.5mm washout

WEIGHTS g

wing 58
tail 3
íront Íus 72
boom 14
píop 45
TOTAL 195
(complete incl S-hook, etc)

DIHEDRAL
lnner 15

Tip 88 relative to inner

erco
o
!t
3
oo
d

'indication oí caóon capping

reduced on tips
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Motors: Tan ll %'32 strands
340mm length afterwind
Used brand new, not broken in.
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Fd 20 thick - 1.6 ply sides, sottwood
edges, balsa block above tube at rear

CG 53.5olo Wing 3o

15

carbon/epoxy tube (John Carter)
dia 16.4->10 832long

Fin 6 balsa
-r---,
6to

Íatl12 above
top of fuselage-T

rÍDot
-v_

Hook - own desígn, one step zoom on unlatch
60mm behind LE

I

- - 147 - ->t< -' 700

Fuselage ends 18rnrn in front oÍ

tailTE to give bunt clearance.

---+so-l
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BUNT SYSTEM.
M & K sýle, allparts home_made.
Approximate timings:

0.75 sec tailTE moves down 1Smm
2.0 sec tail moves back up to glide

NB tail TE is raised 1.25mm fortow.

TIMEHS: one KSB DT timer (up to 10-11 minutes) and one
modiÍied Monks FlJ timerfor bunt and back-up 3 min DT.
Monks timer is speeded up (waggler mass reduced to get

faster disk speed), new faceplate and release arms.

Comparison of latest 3 models
Model 13 now Model 14 Model 15

Wing 182q 1749 191q
Tail 8.69 7.6q 9.6s

Fuselage 2299 2299 209.8q

Joiners 239, 2..6s 41.60
Total 42.69 433.29 452.O9

CG 55.5% 53.0% 53.5%

Hook - CG 26mm 19mm 18.5mm

Un-latch 2.7 kq 3.2 k0 4.1 kq

WARPS. Wing is built on a single Mannrell undersurface Íorm. This has a twist

oÍ O.25o per 75Omm. The tip profile leads to equal washout being superimposed
on the overall tip-to-tip twist. The resulting warps are approx:

Left tip

Left centre
2mm wash-out
0.5mm wash-out

I

I

í02 >,
I

Right centre 0.5mm wash-in
Right tip 1mm wash-out
Glide tum is right.

tips laminated block balsa
11 wide with 0.2 carboďepory

strips inboard and outboard

ROBIN ll+ Model 15
FIA by Michael Fantham

1993 World Champion

FFn Scale 1:6 All dimensions mm

-----t



no leading
edge member

L6
o2

t, 
centre panel D_box 2layerc +-45 63 ým kevlar/epory

, carbon/epory top & bottom spars

,,' centre panets 7.2x1.27 ->9x1.27

' joiner 6.35 dia x 164

Tai] is Wobbekíng section wíth minor modifications

:4.8 balsa ,
, Í.6x1.6 balsa

'balsa web verticaÍ grain

42

' tip panel D-box 2 layers +_45 35 ým kevlar/epory

u carboďepoxy top & bottom spars
.,' tip panels 3x0.8 -> 2.5x0.6 -> 2xO.4 stepped

centre TE 2.5x1.27 carbonlepory
,

,
I

,
f

' 1.6 dia x 34 LH side & 10 Íurther back on
RH side (RH side incidence ís adjustable but
fixed at zeÍo - no tirne to fidďe with it yet!)

WING RIBS: 30 pitch, 1.6 balsa with 0.12 carbon
caps. Root ribs 1.6 ply. Dihedral ribs are 3x2.4
balsa in each panel. Centre ribs are 2y2.4balsa
at each end of 2.4 sheet balsa in_fil] skíns' 5 wide
caps at root and Íull width oÍ dihedraljoint ribs.

TURBUláToRs (turbulators 0.8 día, trips 0.2x1)
#13 has turbulator al5o/o, trips at 14o/" dnd 25o/".

#14 has turbuhtor at 6.57o, one trip dt22o/o
plus a second lríp al14o/o on right tip only

.#14 also has a tnp on the tail at 3olo.

#15 has turbulator al5o/o and a trip aI14.5%o.

,tip TE carbon/epoxy
, 2.5x1.27 ->'t.5x1.0

Robin ll+
Section details

_____)

Wing D-boxes rnade on Maxwellmale leadlng edge nnulds
and'l7 ým aluminised mylar laminated on outside oÍ skins.

Balsa web vertical grain between flanges. +l-45o carboď
epo{r webs Íront and back of spar (0.2 centre panels, 0.1

tips). Webs thickened to 0.5 at joiners and 0.3 at DH joint.

Kevlar thread binding round spar. 3 thick carboďepory
DH brace inside spar and at TE. Kevlar/cyano strap on
D-box joint.

Wing covering Salzer polyester tissue, nitrate dope.

Tail ribs 0.8 balsa with 0.08 carboďep.ory caps.
Típ rib 1+3 balsa. Tailcovering7 glm transparent mylar.

147 mm Robin ll+ root rib

147 mm Robin ll+ DH rib/c

147 mm Robin ]l+ DH ribÁ

, 1.6xo.2 carboďepoxy flanges' top Ílange doubled over centre %
,.1.5x1 carboďepoxy
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Fantham Robin ll+ wing root

Nose radius=1'2 Upper suríace max= 10.54 at 35

carrŮermax= 7'10at 40 Maxthickness= 7.41 al25 Area=504

x 0 .65 1.25 2-5 3.75 5 6.25 7.5 8.7s
11, ! 1.O7 2.42 3.01 3.90 4.62 5.24 5.80 6.32 6.78

Yt- I 1.O7 0.03 -0.10 -0.05 0.11 o.27 0.44 0.59 0.76

x 10 '12.5 15 17.5 20 25 30 35 40

Y1J 7.19 7.90 8.51 LO2 9.42 'to.o2 10.38 10.54 10.54

YL I 0.93 1.23 1.U 't.u 2.10 2.61 3.06 3.42 3.66
x 45 50 60 70 80 90 100

YU 10.36 10.00 8.88 7.26 5.29 3.06 0.70
YL 3.77 3.81 3.s8 3.08 2.30 1.25 0.00

Fantham Robin ll+ wing tiP

Nose radius=l.0 Upper suríace max= 9.15 at 30
Camber max= 5.84 at 40 Max thickness= 7.10 at 25 Area= 463

x 0 1.25 2.5 5 7.5 10 15 20 25

YU 0.98 2.70 3.58 4.90 5.88 6.65 7.78 8.s5 9.00

YL 0.98 -0.11 -0.11 0.09 0.36 0.62 't.o7 1.s0 1.90

x 30 40 50 6o 70 80 90 100

YU 9.15 8.96 8.24 7.22 5.97 4.46 2.71 0.80

YL 2.25 2.72 2.84 2.72 2.32 1.74 o.97 0.00

Fantham Robin ll+ tailplane
Nose radius=1.2 Upper surÍace max= 8.55 at 20

Camber max= 4.28 at 20 Max thickness= 8.55 at 20 Area= 546
x 0 1.25 2.5 5 7.5 10 15 20 25

YU 2.O9 3.78 4.69 6.06 7.06 7-72 8.42 8.55 8.47
YL 2.09 0.71 0.41 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
x 30 Q 50 60 70 80 90 95 100

YU 8.22 7.31 6.24 5.17 4.10 3.O2 1.95 1.42 0.88
YL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.m

V't4'
.'i.j^

FíA' F1B' F1c

w9

SVETOVY POHAR

sAzENÁ 1994
Dvacet se:rrn let po llS v kategori-

ích volného latu, t".hdy ještě A 2,
B 2 a C 2, se na letišti v Sazené
uskuteční mezinárodní soutěž v kate-
goriích FlA' B, C v ránnci seriálu
Světový pohér 1-994.
Pořadatelem soutěže, ktsrá so koná
t. až lo.'y.L)94 ue LLil( Praha 5 - ZÉ
ěín včeIe s Jiřím Kalinou.
Program

8.9. - příjezd a registrace v cen-
trá1ní budově na letišti v
Sa.zené /dc ?4 hod./, tré-
ninkové Iety;

9.9. - registrace, tréninkové letyl
0d lr'CO soutěž FrB a FJ-C;

10.9. _ od 7,C0 rozlétávání FIB a C'
od 9'00 soutěž F1A
ve ZLrC0 veěeře, vyhtášení
vítězů;

1I.9. - odjezdy' t'€zervní den.

Ubytování úěastníků pořadato1 ha-
bízí v kempin'ku přínno na lstišti,
autokompu Obora Veltrusy, internátu
SOU v Roudnici nad Lab., hotelu
Sport v Kralupech nad Vlt. l'Iabídka
jednotlivých ubytování je pocrobně
uvedena v proposicích soutěže.

Podmínkou úěasti je platná licen-
ce FAf pro rok L994.

Přihlášky a vklady se zasí1ají do
8.8.1994:
senior B00'- Kč
junior 40c '- Kě

Za" př'ihlášku zasfanou bez vkladu se
účtuje plus 50'- Kě a k přihlášce
při registraci plus 1C0,- Kč.
Závěreěná večeře stojí 17c'- Kč.

Přihlóšky posílejte a o informa._
ce si pište na adresu:

J]-r]. K3Ilna
Tasovská 365
15i 0C Praha 5

tel./fax CZ - 3CI6537
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Ing. arch. Ylado Macura:

V náváznostj. na nój predchádzajúci
čiánok o profiloch pre krícla modelov
rLA ' Fií a F1B je obsahon tohto prís-
-DevKu problsmatika profilov VCHP. }íys-
Iím, že voÍbe profilu pre VCHP nie je
vencvaná prineraná pozornosi. Používa_
;ú sa profily po1osynotrické, profi1 ro-
vnej dosky ./v rrinulosti na;má v bývale j
i:Dií/, s rovnou spodnou stranou - naj-
rczšířenejšie: rady 0LARK Y 6 - ďl;
v poslednej dobe ou1úoený C 2O-C8, až
po dvojvypuklé /otel-, Zíma/.

Až do nedávna som neprikladal výberu
profilu pre VCHP veÍty u1prn"'. Používal
scn CIÁRK Y 6% modifikovaný na 7%. Na
;:dnej z posledných sútaží son, na;ed-
nom z modelov' zlonil vcHP. Použil son
preto VCHP z iného modolu, ktorá ma1a
profi)- 9_10305_b+G-599, ktorého súrad-
nice boli publikované v polskej publi-
kácií ''Prof ile modoli aerodinaniczne''.
Bo1 son prekvapený /napriek rovnakej
ploche/, že sa ].etové vIastností modelu
- najmá prschod do klzu po vystreIení
- znenili, v pozitívnon slova zmyslo, na
nepoznanio.

PANY ,/Dušan Bohdal, Kunerádska 453, o13 13
Ra;ecké Teplice./ sadu kompozitových nosní_
kov VCHP na hrúbku profilu 6rC7", 7 rV" a
8,C%. Ťo znamoruí, že nosníky ma;ú prieroz
3r6x2rO run1 4r2x2r0 nm a 5r6x?rO mm. lch
použitín sa" mi znaěne zrých1ila stavba
vcHP. V súěasnej dobe mán rozpracovaných
9 vcHP' každá s iným profilom.

Před ich výberom sorn si najskór nakres_
}il níekolko, do úvahy pripa'ajúcich pro-
filov, a vypísal si ich základné paranetre.
Tieto son zoradiI do tabuIky. Vorím, žo
takáto súhrnná tabulka porróže prí cieÍa_
vodomom výbere vhodného profilu. V daI-
ších prílohách sú potorr zakreslené jedno-
tIivé profily, kresloné na níuty zao, 70,
EO mn. Profil o hlbke 2C'0 nn používam pre
zakres1enie nosníka, nábežnej a odtokovej
1išty. aluta 80 mm je pre FIÁ, 70 rrun pre
fli{ v M 1:1.

Na výkrese ě.1 sú profily rady CIÁRK Y:
JLAP.( Y 6%, B% a CLAM Y 59.

Na výkr. ě.2 sú v s:ičasné dobe veÍmi

PROFItY
Názov T:'hťk' j

t

Hax.prléhyb t

t

Nulový
boEént
cuo

tthol nu10v.
v !at aku
qc (grad)

cnRX Y-6 6,OO/7O 2,94/10 ,OO -0,051

c!ÁRK Y-a] 8,oo/7O 2 t16/10,OO o,0567 -2 ,i 14

CI.ARK Y.59 5,85,/3O,OO Lt76/10,OO -o,0409 L ,911

c 20-oa I ,OO/2O ,OO r,r.6/4o,00 -o , oloS 1 L22

IRIGoRIÉ1' voP 7,57/20,OO 2,72/20 ,OO -o.0189 613

GRIGORIIV MOD 8 a ,00/20 too 2,)2/2O ,OO -0,0189 I 6ll

GRIGORIEV MOD 7 ? ,oo/20 .00 2.12/ZO ,OO -o ,0189 6lJ

GRIGORTEV HOD 6 6 ,oo/2o,oo 2,12/2O ,OO -o, o189 6ll

EB- 3 SO-HO0 7 ,OO/!O,OO 2,91/1O ,OO -o ,0516 -z,571

coE-7 9 5 I ,OL/70 ,87 2 ,15/ 43 .17 -o,0575 711

NACA 2{-O8 a.oo/29,9O 2,oo/qo,oo -o ,0507 2,166

NACA 23-06 6 ,OO/3O ,OO 2,00/30 ,oo -o , o4r6 z ,Ls9

B 6356-b l{O0 5,0o/2o ,oo t,oo,/4o,oo -o .0651 7.244

RAE 101-06-!O-O8 6,OO/30,A7 o .32/59 .75 -o , 006l 0 ,189

c 20-08 8,0o/2o j. 16/40 ,00 -o.o3oB L22

HIX 1 7 ,15/20,Oo Lt33/4O,Oo -0,0337

HIX 2 6 ,9O/2O L,so/40 -o ,0366 1,589

xrx 3 6.1j/3O L,67 /40 -o .0395 L,822

BA!'I, - voP 6,82/3O 3,94/40 -0 , 07g9 -4,2L

TSUDA - VOP 5,95/7O 2.39/40 -o,0492 2 tso

ob1ubený c 2O-cB a tvarom veÍuri podobný profit
GRÍGORIEv. Napriek uvedenej tvarovej podobnos-
ti sa oba pr'ofily svojimi paranetrami cosř vý_
Íazne lišia.

Na výkr. ě.3 je opáf profil GRocoRTEV. Ten-
tokrát s modifikov&nou hrúbkou lIE B%t 71 a 6%.
Všimnite si, prosím, že zmenou hrúbky sa u toh-
to profilu hodnoty prehirutia t crnrdd.o, nenenia.

Na výkr. ě.4 jo sada troch profi1ov, ktorý-
mi prechádza profil c 2c-c8 do profilu CLÁRK Y
6.

Na výkr. č.5 sú áa1šie, do úvahy pripadajú-
ce profily: EB-38C, CCE-795 a MCA 24C8. !o
pozornosti odporúčam najmá profil EB-38C, kto-
ry sa mi osveděiI na krídle háczadisl. iia
všetkých mojich modeloch FlH sa zámena VCI{P
s t;imto profilon /p6vodný profil 0LARI( '! 7%/
prejavila pozitívne.

Na výkr. č.6 je profil l'IAcA 2306, nakclko
som nenašie1 vhodný dvojvypuklý profil, upra-
vil son B 6356-8 tak, že som znenšil hrúbku
na 5/. a prehnutie na 3/.. Samozrejme sú nožné
aj iné ,odifikácie nie1en tohoto, a).e Íubovol-
ného profiIu /okrem súnerných/. Na opačnom kon-
ci je takrrer súmerný profi1 FÁE-101-C6-jc-c8.
Pre úp1nosf dodávam, Že súmerné profil.v najú
hodnoty max. priehybu, c^oako, do= 0.

}la výkr. č.7 sí rovnakou formou spracované
profily publikované v poslednom VL.

V prípade špecialnych požiacaviek ncjžen na-
kres]iT záujenrcom pož. profil v pož. urodifiká-
c iach.
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PoHÁR ÚsrEcKooRLlcKA

Dne 14.i.1-994 jsne oclétali v pořadí
ji.i VI. roěník seriálu soutěŽí modelů ka-
tegcrie FlK oUiiO-TRCPHY za hojné účasti za-
hraniěních mode1ářů - ttaáarsko 7, Němr:c-
ko 1, Rakousko 12.,,.Cd nás , z Caské republiky se zúčastnilo
colke rn 14 Írcoelářů - z Chocně, šumperku a
Bludova' ze sev3ru čech. Již tradiěně při-
je1 Jenda Kubica s rodinou a plnýn kufrem
překrásných nraket. Soutěž maket byla s oh1e-
dem na sílící vítr a po dohodě s nodeláři
zrušena s tím, že si vše vynahradí 28. a
29. května v i]rně na ''0PE1,I - scALí''.

Co říci k soutěži. Za pěkného ;asného
jarního počasí s výchocním větren /po pl-o-
še/ v zaěátku s rychlostí 3 _ 4 m,/s jsma
stanovili 1etové kolo 60 minut a maximum
12O sec. Pro další kola, kdy vítr dá19
zesíli11 jsme stanovili 6C minut pro letové
ko1o s maxinem 90 sec. I přes tyto ripravy
něli časoněřiči dosti značné problérny se
slcdcváním hIavně malých nodelů. Sem tam
i'rasklé křídlo u lehkých mode1ů, kde kri-
terium dosažení minimální váhy by1c na ú-
kor pevnosti.

Během soutěže se ukázala určitá nepři-
pravenost nnoha nodeIářů startovat za vš-
tru, ktorý ještě nodosáhl hranice pro pře-
rušení soutěže. I přos dobrou íyzickou
přípravu, radiopojítka a pocobné vymože-
nosti so nepodaři1o několik mode1ů aohte-
.a^+

I{akonec jsne soutěž zdárně ukončili roz-
Iétévánín - I. rozlétávání 60 s v ruco a

90 s lotu, Ir. rozlétávání 90 s v ruco a
90 s 1etu. Zvítězi1 Ulrich Stadler z Ra-
kouska a sta1 se tak držitelem putovního
poháru Ústeckoor1icka pro rok 1994.

Veěgr při tradičním posezení v K-klu'ou
doš1o i na diskuzi ohledně pravidel pro
soutěže. Zvláště pak po 

"oulěži v Ústí nad
Or1icí. Právě po zvážení všech skuteěností
a závěrů z právé skončené soutěža /nároó-
né,/, spoločn.x předklácáme k diskuzi návrh

Pro prozatímní pravidla F'AI kategorie FLi'
ioprnit pravidlo - ''o mininá1ní rozpětí
noáelu 8Óo''. Mán za to, že by to :nohl být
sjednocující prvek pro naše národní pravi-
dla a prozatímní pravid1a }-AI pro katego-
rii FIK' 

-Lv-

vÝsLED(ovÁ LIsTIl^

CO: EUNO - TNOPIIY

o PutovDÍ pohár Ústcckoorl1cko

cÍs1o 5outěžé: 229
řii"i.i"i]-ó."roiáravsty Bodélář5ký llub 09!i nad 0rlj'cí
tate8011.: Fll
Dstu! konání | l4.5- l994
Íi;;; 

_k;;e;i, 
l€tiŠtě AeroklÚbu v 0srÍ nad orlicl

iác".r,.r".no - poloJa9no.východní vÍtr 4-7 !/3

vý9ledL':

31.s!árek}í1l!n Chocen
32.srÁ.ek L!'bor Qhocen
33.Týpncr LuboBÍ! Suoperk

r20 90 90 90
r20 90 90 90
120 90 90 90
r20 90 90 90
r20 90 90 90
r20 90 90 90
r20 86 90 90
120 90 90 85
91 90 90 90

100 90 53 90
t2o 31 90 90
51 90 90 90

t20 90 3 90
l2o 90 38 90
r20 90 48 25

5909090
loó 90 61 90
23 90 90 63

r20 ó5 90 6
L7 90 22 90
790536r

120 90 90 0
1209{90
t2o 5l t5 6
1205906
t209020
575100
3 17 5 35
5ó00
3000
0000
0000
0000

90 480+330e.
90 480+295
90 480+251
90 480+t I 2

90 480+ 92
87 417 c.c.
90 416
EO 465
90 451
90 423
90 42L
90 4ll
71 380
35 313
90 373
90 3ó5
16 3ó3
90 356
ó9 350
90 309
90 301
0 loo

tt 231
35 221
5 226
o 212
0 I 14

40 100
0 ll
03
00
o0
00

TERIdIÍY soUTúŽÍ co2 EUIio-TRoPEY 1994

8. - 10.7. Gliwics Polsko

27. - 28.8. Spitzsrberg Rakousko

1r.9. Eegensdorf Švýcarsko

I7.9. Dómsód Maáarsko
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Anton Hockicko: PRIBEHY VYHRABANE
SPOD BALZOVYCH PILIN

Príbeh desiaty: CIERNI MODELART
Jedncu z charakterlstík rninulého režinu

bcli r6zno kanrpane. Sponaniem karnpaň na zač-
]-enenie ci5ánskych občanov medzi ostatných.
}'lajváčší dóraz sa pravdaže k1ádol na deti.
Cigánskí žíací na ško1ách museli byř všstci
v krúžkoch. },{oje dva modelárske krúžky na
škole boli chýrne, tak som bol prvý na rane.
Co o to, cigánskym chlapcom sa mode1y páči-
li, rnenaj už práca na nic}:. Tak gitara, cigy,
jablčkové vínko to hej. AIe pílka, hoblík, le-
pidlo a 1aky? Navyše postoj bielych chlapcov
]< ich členstvu v krúžku boI odmietavý, poz-
na1i ich pobertovské sklony z tried. Ale jak
pán kázal, tak ja hral. Vybral som pár tých

.J-'najspolahlivejších a nc].utova1 som. Bielyn
''gadžom'' som vtÍkol do hláv, že kto je raz
nodelár, je nieěo viac než ostatní babráci,
niečo nóbl, nech je i cigán. /Ludí celíme
na normáInych a rnode1árov./ "tzx son dosia_
hol v krúžkoch starú pohodu a pokoj.

Nepokoj a z1oba však príšli ''zhora". Cno
zaělenenie cigánov medzi bielych bolo ostro
slodované vrchnosT,ou. Tzv. súdružské návšte-
vy /buzetvízity/ si podávali kíuěky a ěo
ksicht to názor.

Prišli z ODPM a že vraj preěo nemám v
deníkoch krúžkov vyznaěených cigánov. Pri-
písal son k nonu každého z nich hrubou
čiernou fixkou vetké "c".

Sotva farba oschla a už v deníkoch hra-
bal jeden z inšpektoroV. Ulisne sa na pý-
tal, ěi nemám v krúžku židov. Zaplo rri o
ěo ida, reku keby son aj naI' tých ODPM
značkovad nenakáza1. Nariadil ni znovažu-
júce oznaěeníe odstránil, s ODPM si to vy-
baví on. Dobre, velké nožnice na plech od-
raf1i okraje denníkov s ostudným oznaěením
tesne popri monoslove.

Priš1a si pro deníky skupinová vedúca,
položila ich do k6pky ostatných, keá ich
chcela urovnaf, tio- móje znenšené vypadli
z kópky na zem. Ani mi nič nepovedala, 1en
deníky sama prepísala aby dokumentácia bo-
la vzorná.

Pocti1a nás návšt-.vou vysoká okrosná
funkciorui'rka, velmi sa angažujúca v otáz.
ke cigánov. Poobzerala sa po dielni, kde
pracovali a; cigánskí chlapci a da}a sa
so Ínnou do reěi. Zhovárali sme sa dóverne,
bo1a mojou nladšou spolužiaěkou z gynnázía,
nekontrclovala deníky ani jednotlivých

chlapcov. Zaiste to bolo príčinou, Ža
chlapci ju nepovažovali za kontrolu ale
za moju osobnú návštevu, rruŽ správali sa
uvoÍnene ako keě sme sami. Keč sa ma rne-
dzi reěou opýtala akc nri v krúžku pracujú
cigánskí chlapcil Prv než ja zareagoval
najbližší chIapec: "Teta, to nie sú cigá-
ni, to sú nrode1ári. '' Strpo1 son, reku Di-
di /takú mal prezývku/ ja z toba urobín
dvoch. i{o moja zt:ra.ma ma od toho ocvráti-
1a. Vra; sama mala - povódne uěiteíta -
vedieÍ, že aká otázkzr, taká odpoveě. oa
Didih'r si dala vsc vysvetriř ' zasmiala sa,
uznala to za vtipné a úěelné, spokojila
sa s tým, že je 1en norrrálna a nie mode-
1árka.

Najlepšie to dopadlc pri návšteva re-
farsnta z vtedajšiebo odboru pre cigán-
sku otázku. Prišiel dosf ostýchavo, zraj-
me v takom prostredí bol prvý taz. Pýtal
sa na moje skúsonosti s cigánskymi chlap-
cami. Povedal som mu to po pravde, že si
nesiažujem, zruění sú, monšia sanostatnost
oproti uiety* ani nio je na závadu, aspoň
menej pokazia lebo vždy počtcajú na noju
radu. Zrejne spokojený s mojou odpovedou
i nenúteným prostredím die1ne opýtal sa
ma ako by mi mohol pom6cř. Odpovedal som
nu, že asi nijako, 1ebo rromentálne najle-
pšou pomocou by mi boli nejaké financie
a tie ná pod palcom iný odbor. Sebavedome
sa pousmiaI, vraj ho podceňujem, Iebo aj
on má peniaze pre svojich. Vytiaho1 blok
objednávok' nadiktoval som mu adresu pre-
dajne a tu bác ! Napísal tam sunu, akú ni
škola dala tak na dva roky. Ii|6j zarazaný
pohÍad si vysvet1il tak, že sa mi to máIí
a chce1 napísař novú objednávku. Povedal
som nu preěo som sa zadivil, a; to, ža
predajne najú limit na predaj cez faktú-
ru, tátže i keby písat viac preaajňa mi
nedá tovar v tej SUÚ€. čosi sme ešte pre-
debatovali, on mi vyslovil uznanie za
prácu s ci-gánskyrrri chlapcami a ja nechce-
júc ostai nrchou pczval som ho na malé
"pouctenie". Skoro ho to zabilo, vraj to
sa nu ošte nestalo, všace ho prijímajú
nevrlo, ako otr&vu a tu taká pocta. Nuž
srDe sa ''ucti1i'' navzá jom, lebo on nechce1
byi horší. Što to tak, že ja.son chcel
ma{, rundu navrch ako hostitel, on ako po-
ctený hcsi. Naštastie sme sa stihIi do-
hodnúf ešte nad stolom, že t:.kto by sme
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len k hanbe pr:š1i. Da.l son ;a rundu navrch
a cn zn3va v-vtiahol b].ok cb;ecnávok. Vypí-
:"i' jT" ;Y 1o.inú predajňu, pcoía vtedaj-
Še; ;oc;'' n} jecna predaJna V +uC|DZ€ nesracf
dv'-l cb;einávky neprijaLa. ?,oziš1i sne sa v
pohoce, cn hrdý na preukázanú poctu, ja na-
tcšený so zásobenín krúžku na hodnú. dcbu.
iiie ke<ly a; čert ponože i keů n:chce.

Snutnú sponienku n= svcjich ''či_ernych
n'odelárcv'' :ám \' tom , Že ;sdnéhc z r:ich
d odnss n3znárr,i vrahcvia bru-i6\ne zavraz-
dili a hodiIi poc íac v rieke. l]aš1i ho až
na ;ar. Tak smutna skorrčj1 náš Lajkc, ako
;sme ho všetci - tak+.o iuccvíta - vci:_li.

Volné modely F1A,F1B,F 1C

vÝsLEoKovÁ LIsTINA "Henorial Joseta FEance" Ji. roěnix

Čislo soutéŽe i 22o
Pořód.tel: t.il}i llořicc v Podkrkonošr
oacun ě nÍsto: 7.kvétna 1994 - lelišté Ax Hořice
Kacegoriei FlA,Fr8,Ftc - ceský pohár
PoéósÍ: sluneéno, vitr 2-5 E/sec, I9-25"c
ElAI
1. zlesák Milan 44 - 12 chrudln l8o l80 1s0 1Bo 18o l8o l80 1260

240 69
2. Hák vratlElav Jo4- ! seelly l8o 18o 

''Bo 
18o rBo 18o 160 1260

240 5l
!. t{€lkéE Radovan 5o8- 8 Velké Mez' 180 18o 18o l8o 1B0 1Bo 180 1260

240 45

:0 Rtguhli Alca l..rrnrvkr

:l.l},olclBohmÚ ŇUwic.

: Fcjl t'i\cl i!il- Kunrrú*

J Rcichďdllollu5l.v |'lrlo

]]. N{iDtil rÚ6llv l(ilmti* t_]0t_4

1l-vold.inJÚ6lrv llrrnia l.]{]-l_1

\'Ýslcrlkv kalccoric lil l]:

l Fommmý livln llaúřov l_l87_l

l-.108-!,

t-30E-2

l-308.t{

I- 5l-t3 ooíí5

4. Erben Ludék 232- 7 Hořlce 1Bo 18o t8o 18o 18o 18o 18o
240 0

1 260

5' Lhola Jároslav 69 - 7] Hor.Branná 18o 18o 18o I8o 18o 180 18o 1260
34

6. Dvořáx Robert 152-199 chrudlD 18o 18o I8o l8o 18o 1go l8o 1260
2

7' Janů a'aEoslav 491- ! Llberec lao 18o t73 18o 160 t8o 18o L2s3
8. B€zr ullan 58 - 2 Jx Hr.l(rál.l8o lso 18o 18o 18o 18o 17o 1250
9. H.drbolec !{il. 9{ - 11 LLbcrec lgo 180 15,{ 18o r0O l8O l9O L234
10. HacaE Josef 481- 01 OloDouc 152 180 1Bo 18o l.eo 18O 180 L2a2

Rokoský Jan Ll'bercc lao 152 ].8o lso tso 1Bo 10o L23z
12. Havelka zdsék 48I- o] oloEouc 18o 1B0 18o 152 18o 1Bo 166 1218
13. 6loz1ga Frant. 19{- ]' Holeáov l8o 18o 18o 120 160 1Bo 18o 1208
t{. Buéek Jiři 232- 16 Hořlce 172 178 18o l'37 t'80 l8o 18o L2o7
15. Bednář ládislav 69 - 2 Hor'Branná 160 t8o l8o 163 18o 160 139 I2o2 ž

Rýz Bohuslav 67 - 11 choceň 180 18o 18o 180 l22 18o l80 L2o2 j
17. DuŠék Petr 232- 3 Hořlce 18o 18o 180 18o 116 1t0 18o 1196
18. Dvořák Jan 5os- 5 velká Mez. 18o 18o 18o 18o 18o 113 18o l19J
19. PolMn Mirosl . 94 - 23 Llberec 164 180 18O lao 180 18O ll4 1178
20. Eosák Jaroslav 34o- ! KEoEáil2 18o 18o 178 180 9s I80 lB0 j.176
2l. xl1B BohuDíI 106-004 Kutná Hora 18o 18o 18o 18o 85 18o l80 1165

lozníěek čestEír34o- 5 t(roEěřÍá 18o 18o 18o lso 18o 85 18o 1165
2l. }íatygka Ludék 69 - 15 Hor.Bramá t62 180 76 18o 18o 180 18o 1139 j
2a. xozéI zdenék 232- 28 Hořl'ce 18o 18o 18o 18o 18o 82 99 1081
25. Flšgra liloslav 69 - 11 Hor.BEamá 62 IBo 18o ro4 18o tgo 18o 1066
26. Jakoubék Petr 87 - 23 NK Hr.x!á1.13a 82 18o 149 18o 125 

''8o 
1o4o

27. cen@h zdéněk HK Hr.Krá1.16o 14o l21 18o r39 l8o 92 1032
28. chudoba zdenék 232- 1 nořlce 149 173 a2 72 18o lao 160 1016
29. Dvořák Frant. 152-t09 chludh l80 1t9 12o 9? 1j.5 !'a0 157 9a6
lo. Štepln a'aroslav 491- 6 l,iberec l7o tao 99 l'7o Lo 17] l77 979
]1. xachačka Ěil'osl.491- 2 Liberec 60 180 1]5 79 ].8o 59 18o 87]
J2. vácha i'an HK HE.xtál.l8o 180 l8o 9] :'0o ]5 ,l7 8'.5
!!' Flšr 

'{iloslav 
,l8]'- 05 oloEouc 180 ]'80 158 18o 1o1 o o 8o2

J4. Rýdl Jose! z3z- Hořlce 91 49 18o 1o5 18o l11 65 781
t5. BednÁř zdeněk 69 - 12 Hor.Branná 18o 98 

''so 
10] 18o o o ?4L

]6. ToBet vladlEir 87 - 3L l{x Hr.Křál. ]6 9' 14o lo2 65 130 29 649 )
37. Do]eŽal Jiři a7 - 8 l{I( Hr.K!áI.131 81 t8o 160 t8o 3 o 6]5
3B. Kosař }íilan 58 - 4 JK Hr.Král.152 168 156 8 o o o 484
39. vácha Jan 87 - 5I MK HE.KráI. 60 ]7 49 I8o 0 o 0 326 ž
40. ToEek vladinÍr 87 - 28 t'Íx Hr.xrál. 37 61 90 1oo 1l o o 299
{1. Kosař MaEtin 58 - 3 JK Hr.xrál. 0 j
42. stárek Libor 67 - 20 choceň o ž
FlB:
1. HladLl Julius ]{o- ]' KroBěřiŽ 165 18o rBo 14o 18o 57 1]7 1049

Ředitel soutěŽe: Dušek Pet'r
sportowi konisař Teiber Jiři oK-o5-29/L:
Časonéřiéi: Haláček,Ridl,RÍdl El.,Horina,vobornik,F.:l:ich,DostáI

xoude !ka, HeI 1nger, John, zvcniček, Kyselo, L:rs;(y Aleš,
Lánský řiIan'Rýdl

\-í'slcrlkv katcporic I;l C:
l. Kryér l]ctlřich Uh.llEdíilě t_].l7_]

? in&Blrtt J6cf Uh.ltradiíla l_3,u-l

vrr

CtrSKY POI{AR T994
I-lolešov 12.března 1994

VÝslcdkv katcgol.lc FlA:
l. GabL! JWÍ Z)ín oK_ l_259_l

2. Gabl'! Bíonislav Zlin l-259_l0

3. MlrDÍ'tlrwJwÍ olmW l-48|_l

if.VynuzlMimlav Olru t-48t-2

5. BččllMinlrv o3t|E l-u'z3
6. clozig FilUfc* HolcJov t-194-l

7' Kdim David-jgig1Kroněříž l_34G.l l
8. Zim vojtěch }!rani* t.343-l

9. I{'wltr Zdměk olmouc l-4s l -3

ld.silrý Dlvid -jqígj xrměříž l_34Gl5

l l' Bďtipátr P.wl Vcl.Mczňěí t-50t_l

l2. HLdn víl l.rměfiž t-34G7

13. Řcai&l čcshrí' Kromařlž l_34G5

14 M.ll6 RrdoEn vcl.Mcziříč-í l_!o8_E

l( irrr:l iat \lil,xlrr I rl,,rro[( l-{!il-a

ir, l1'tr'\ra \iillJ\ ll;r\rirtr l-lt7-l

l7llos;ilJrrrlshv Illrllliíi) l_.lll)_.l

lt PospíÍil |.ub.ml. }.rrlnčíii l_:l'l(!ó

lq. l)Íobilz Mil'n tilalicc l4(!Gl

r80 tto tEo lto 180 l8o 180 12@

180 lto 15.2 150 lr0 174 tEo 1196

155 t80 tto t62 t50 175 169 u7t

l8o t80 162 180 t80 tso loo il62

ll9 tto 180 180 tto 175 146 il6{,

lzE lto lto tto tto t15 r8o n$
t80 t80 90 tt0 t50 t80 tto tr40
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Geský pohár '94 v Kožlanech

V poloúně dubna se již tradičně konala
v Koáanech dvojsoutěŽ tentokrát jako součríst
Čp. poeasi soutěá a soutěácím příliš nepřálo
(také tradičně), coŽ poanamenďo i účast
pfihlášených soutěácích, přestože se nakonec
sešlo dvakrát úce letců neŽ loni a to túavně díky
Čp.

V sobotu 16.4. v 9 hod. začala jako
první soutěž LMK Plasy, létďo se na 5 startů
s hodinov'-fm prvním kolem. Počasí bylo studené
s větrem 4-7 mls' přesto byli čtJrři soutěácí plní.
Rozlétávrání se po dohodě, vzhledem k větru,
uskutečnilo na poloviční šňůru a muselo se
opakovat, protože po prvé se všichni "trefiliu. Při
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druhém fly-off se to podařilo už jenom Jirkoú
Náhlovskému. cťyři časoměňče zajišťoval
pořadatel.

Dnňá soutěž- poÍádaná LMK Plzeň
Bory II (lak úďte, neuvěřitelným
"ariďtelňováním" jsou postiŽeny i modelářské
kluby), zača]a v sobofu odpoledne v 17 hod.,
přičemž slabší jedinci Ďaběle odjeli domů. Vítr
ještě zesílil, což mělo za . ruísledek několik
roáiých modelů při vleku a několik modelů
rozrěšených v nedalekém lese. Časoměfit si
tentoknít museli soutěácí navájem. Po dvou
kolech se šlo na kutě a pokračovalo se v neděli
rifuro v 7hod. áývajícími třemi.

téŽeVÝsledkv Plaské soutěže:

oor lmeno klub sou. f/f

I Jiří Nláhlovshý Semilv 900 +180 +180

) Jan Voseioka Plzeň 900 +180 +107

3. Bohumil Klíma Čiíslav 900 +180 +102

4. Luboš Široloý Plasy 900 +180 +'l'l

5. Jiří Mráček Plzeň 895

6. Jiří Šimek Liberec 886

František Baloun Strakonice 880

8. lvan Crha Lomnice 863

9. Jindřich Votava ml. Kladno 862

10. Pavel Motalík Sez. Ustí 850

11. Dušan Ibehei DomaŽice 785

t2. Lubomír Chlupáč Semily 783

13. Jiří BlaŽek H. Brarrná 75s

t4. Ivan Hořeiší Plzeň 737

r5. Jaroslav Man Strakonice 734

16. Jaroslav Smitka Pňovanv 725

t7. Jiří Schieferdecker Louny 716

18. Jinďich Votava st. Kladno 706

19. Jan Raus Strakonice 686

20. Jaroslav Tauer ml. Pňovanv 677

21. Luboš Slavíček Suakonice 673

22. Jaroslav Tauer st. Pňovany 733

23. Jan Melika Lounv 596

21. Maclinrír Šourek Kladno 547

VÝsledkv Plzeňské soutěŽe:

)or Imeno klub součet

I Ian Voseioka Plzeň 900

Jiří Blažek Florní Branná 877

t. Jaroslav Tauer st. Pňovany 842

t. Jifi Náhlovslc'ý Semilv 838

J. Jifi Šimek Liberec 836

s. Lubomír Ctrlupáč Semilv 836

Luboš Slaúček Strakonice 834

Ivan Crha Lomnice 815

D. Pavel Motalík Sezimovo Ustí 782

t0. laroslav Man Strakonice 762

I Iaroslav Smitka Pňovany 725

12. František Bďoun Strakonice 716

13. Jaroslav Tauer ml. Pňovanv 691

14. Jínďich Votava st. Kladno 342

15. Bohumil Klíma Čáslav 286

16. Jinďich Votava ml. Kladno 252

17. Iifi Schieferdecker Louny 216

18. Jan Raus Strakonice 124

19. Madimír Šourek Kladno 100
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II. MISTRovSTvÍ cnsxÉ REPUBLIKY
VE vorxÉiu LETIJ

F1A,B,C
Kožlany 23.-25. záÝí 1994

Letošní, v cořadí druhé ]{istrovství
České republiky 1eteckých rn'ods}ářů v ka-
tegorii it_l, nia a FlC se po roční přes-
.'ávce uskuteční opět na p1oše u obce Kož-
lany oc ?3. do 25. zář'í. Pořadateli soutě-
žc je Stanice mladých techniků a Bratrstvo
voInéhc 1etu v P1zni.
PrcAram:

23.9. - od 11,00 prezentace,
od lJ'30 zahájení soutěžo'
od I4r0O rio l8'co I. až 4. koIo
soutěže katsgorie F1A,
od 18,30 ubytování,
ve 20,0O večeře;

24.9. - od 7,00 do 17,00 hod. 5. až L4.
kolo soutěže FlA'
s6 7'CO do 14,C0 1. - 7. kolo
soutěže FlB a l'}C,
od 17,15 roz1étávání,
ve 20,C0 veěeře,
ve 2l'30 vyh1ášení výs1edků;

?5.9. - v 8100 snídaně a do 1c'00 odjozd.

Přihlášky spolu s vk1ady a
naného ubytování a stravovár'í
9o 26. srpna 1994:

- jedna kategorie
-2-3kategorie
- junior /ao ta tst/

Pořacata1é uvítají zájence pro funkci
ěasonrěřičo, kterým poskytnou zdarrna ubyto-
vání a přís1ušné stravování a kapesné ve
výši lCO,- Kč. Zájenci vyp1ní a ocešlou
přiložonou /u proposic/ závaznou přihláš-
ku. V1astní stopky a calekohlec jsou vítá-
ny. Přihlášku rovněž zasíls;te co 26.8.
LY,4.

Přih1ášky a da1ší ná]'ežitosti zasí1ejte
a o infornace ěi proposice si pište na

KareL Ešner
P1aská 29
3?_J 27 Plzeň

úhracu objsc-
zasí1ejte

1'0,_ Kč
,qo - ,t;.-'",

Hl)- Knvv t
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Ubytování zajišiujo pořadatoI cJ.e objed-
návky soutěžícího v areá1u šroly v přírodě
v obci Žinre /6a,- Kě á 1 noc/. Rovněž
stravování rnůže pořadate1 zajistit d1e ob-
jednávky soutěžícího / obéd - 30r_ Kč, ve-
čeře - 3c'- Kě, snídaně - 25r- Kč/.

Podmínkou účasti je platný průkaz člrt,tos.

acresu:
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51uŽby PoskytovanÉ f irmou EE.

Brúseníe balzy na hrrjbi:u aŽ 0,1 rnrn.

Brrjseníe odtol:ovýEh !íli.

Zosi]ovanie drevenných nosníkEV uhlÍkon' tl

I t'r.nIi'r;-J 
I

I

J Fe../(-1

Výroba niehtorýrh dielov stavebnír.

Výroba PrEsnýEh (brúsených} nosníltov.

ó, Výroba laminátových díelov aiebo len foriem.

Pi'rvácrame rEzůnie ba1iy i Viasi_nÉh': i dodaného materiálu
ako i výrnbu rňznyrh dieinv siavebnÍc Í i výbernvej bally
za veťmi výhodnýrh finanťných podmlEnoí:.

Len osobný odber' nbjednávhu nanláEÍť voPred'
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PIEZZ)TII'EKTF,ICKÍ 3Z|Jč/;K:Íj ZA3UicvAi{'ÍM pfuaušovtčnl,l sI3}IÁLU A VYPÍNAČEM

Provozní napětí z 6 až 12 V ,/hlasitost je úrněrná prcvoznínu napětí/
ioporučeny' zdroj: 1 až 2 ks VÁR'TA u l-c34 PX /6 V, průměr I/2" l déIka 1'',/

nebo 3 až 4 ks 1ithiových článků 3R 2320 iJ v' 9 Z2rJx't,? ts./

vše k sehnání v prodej"á"h F3;3"_'Lí3'' 
/3 v' ó ?z'5x2'3 nni'

Polarita zdroje. oznzěena ba:'evně na přívodnín kab1íku /červeaá +/, zabudována
ochranná dioda - ;-ři přepóIování bzučák nefunguje, al-u' nepo-
škod'í se

Spo:iřeba proudu: s€ signálen ar5 fu\/6 V nebo L,]i\/Lz V, bez signálu neně-
řite1ná - je až 2CC krát menší než u klasických bzučáků s
eloktronagnetem; kvalitní zdroje vydrží něko1ik let

I{rnotnost. 7 g
Krycí panelz 29 x ?-9 mnr, t1. 1,2 nm, celková výška věetně panelu 7 15 nn

PřísIušenství: po1otovary pouzdra, propojovací kablík a rozpěrný po1_ystaren
pro ě1ánky VABTA '
polctovary pouzdra pro lithiové č1ánky
montážní rárreěek s cura1ovými patkani a šrouby M 1 16 x 4

Servis: na poŽádání a po cohodě výrobce
Výrobca: František Gloziga, 3ezručova 1403, 769 01 iiolešov

veřejná obchodní společnost
METAtuRGlcKY TEcHNlcKo oBCHoDNí sERYIs

Poděbradova 72

537 0l Chrudim

Tel.: 0455 43 894 - s
Far:0455 43 895


