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-rá1e byla pro;eJnána ěinnost rep)r.zen-
tačníeh cružsiev. Pro \:s F'Ii provede noni-
naci ;uniorskéhc cružstva ]riintišek Doupo-
v.3c. jý.ocucín cruŽstva kate3orie illE byI
schvá1en Jiří líali_na.
|ále byla .rchváIcna dotace na příplavu r-_
prezentace pro vrcho_lrlé scut:ž: v Ietošnín
rocj. Frc vcIný let to je;

k'ltegcria !-tAtsC - sonioři
kategorie I'lL - seníoři

Liberec 14 iis.
i1euluv ó tis.
Olcrnouc 4C tis.

28 tis. Kč
1i tis. Kě

?ylc rczhodnutc , že návrb.y na pořácání
lÍE' lís do roku 1999 včetnš pořadatelů pře _

d1oží šéftranéři 0o ]0.9.]-995.

Přecsejnictvo se zabývalo návrhon na
udě1ení ZIaté nedaile FÁI pro Radoslava
čížta z {anenný_ch Žehrovic. UložiIo dále
zp:'accvat daIší návrhy na ocenění dalších
moce1ářů podle kr-terií FLI /CÍAM/-

Předsecnictvo pro;ecnalo způscb vyhod-
nocení veřejné soutňže na logotyp SU1CR.

V da1ší ěásti se přecsednictvo zabý_
va1o přípravou l,,l ČR a nezináradních sou-
tóží v roce 1996. l,Íistr'ovství se před'po-
kláda;í kona't ve s te jr.ém r^ozsahu ;ako
v letošníÍn roc€.

V příparvě kalencáře soutěží pro rok
1996 byl přijat úko1 pro předsedy klubť':

- soutěže, škoIení rczhodóích a ostatní
akce zveřejáované v kaIendáři soutěží
nahlásí předsedové tcluuů na sekreta-
riát SučR Mircslavu }Iavrátilovi do
30.9. 1995

}ále by1 schválcn násleJný postup
vání kalendáře.

Fředs-.cnic tvo iíLcMčH' prc;=dnalo
tění akcí pro r,ládež.

zpraca-

KLUB LETECKÝCH MoDELÁŘŮ ČnsrÉ REPUBLIKY
Fředs.inictvo ]iL:}ričil se s;š1o nl pravi_

jeinén zastdání ?3.5.i995 v ?raze.
iia ;vén zastoání lrc.ednalc plnřcí us-

nes;ní. .viiglc;iné zde projednalo zněnu po_
žaiat:le L^ Č:1. ll-i: 7 nový pcl'acatel je i'FLlii0

Olon",cuc , řeci te1e m s outš Že je -?ohr-rnír Ber-
s'e|/. iíi= rczoě1oní ,jotací poř'adatelům
l'l čr,.. r:c vo1ný le t to ;e:

í oa]-ší částl ;crinání lřcd*'ednictvc
ii1,,: ]'i']F' prcj':dnal'-. inťormac: z ;r.l 

j6'a1i
I'i,i /o codrcbncstech jecnání CIÁ]í rÁi
irríormujene z per'a Ing. 1..iořejšího na

;inén nístě/. Na zák1aiě infor'nací z ječ'-
nání FAI vypl;'nula pctřeba zpracovat návrh
základních pocmínek cro pořádání vrchol-
ných soutěží il:S a !.E. ,]e otázkou, zža ga-
r-l'nten bude pouzc SllčE nebc Si{čF; spolu
s př'íslušnýn nod:1-ář'sk1ýrn kluben a nebo
bude c"'1á akce ''prodá na'' pouz3 ncce1ář-
skénu klubu. Fcc]íl na poi'áiání znaneca i
pocí1 na z i;ku /sarr.ozře;ně i zt'rátécb^/ ,

nožnost vyja<lřovat se k rozhcdnutín orga-
nizačníhc výboru soutěáe atd. tsuce pgčká-
no na rámcový návrh pře ciseclnictva SMčP..

ií tomu byl přijat úkol pro stanovení
podnrínok prc pořádání vrchoIných spor-
lovních soutěží v ránci Klevčn ,/jmer'o_
vat organizaění výbory, které budcu od-
povíd'at za přípravu vrchclných akcí v r.
1996 a L997 a uzavřít s nirni sm1ouv;1 o

spclupráci/.
D',!Ie byl v přodsednictvu stanoven úko1'
aby pro podzinní zasedání FAT byJ-y připra-
veny úplné bu11etiny poc1e směrnic FÁi a
zajistit úěast organizátorů všech tří akcí
pořádaných v roco 1996.

Předsocnictvo projednalo situaci ve
vydání a distribuce-Sportovního řácu FAT'
a Sportovního řádu čn' ,/tento řád-je_rnož_
oo =i objednat v sekretariátu s}i'čR u u.
l{avráti1a,/.
IliFcB}lAct c JEDIIÁNÍ PĚEDSEDNICTVA suČFl

S}ÍčR vydraží1 budovy ve Svitavách a
Kutné Hoře. Zalaženo ko1egiun pro repre-
zcntaci. Pro modeláře přidě1ono 17C tis.
Kě s urěenín pro všechny věkové katagorie.
Projecná-n projekt pro udržování I|TZ /in-
vestice ;e nrožná pouze na vlastnín pozem-
ku,/. Odsouhlaseny prostředky na účast na
}1S a ltE ]1995 /ríi kategorie proplácení/.
By1o provedeno rozdělení ěástky 450 tis.
.'{č pro mládež zlr*J'íě = 35o,- Kě na 1 čle_
na do 18 let podle stavu k f.3.1995/.
Odměna za schválený návrh 1oga Slr{čR je
lC tis . i(ě.

Fředsecnictvó SlíčR schváIilo n:ávrh na
nový čIonský průkaz /'pro letecké modelá-
řs dvoulist spo1u s hodnocením VS /v;ý'kon-
nostní stupeň/, pro ostatní oibornosti
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e vid enc j- v;'kcnů;

j{].uc Ietoc<;ch :oce1óřů České :'epu'cil_
ky /{.'=YčEu jn:nova} prC ciá,zky týks';ící
-e kai"gorií'rclnéi:c 1etu ícmisl pro v,_li-
ny l-et. 'i c1n: ř:čenc, kcni.;e ;: takcv;':l'
',;olsgien šeflr'enéra prc vol-ný iei a i
pro ií-e}iČF_ je jakýmsi poracním aktiven.
Tato konise pracuje od latošního roku
ve s]-o žení - Ing. Ivan Hořa jší z'pře dse-
da/, Jaloslav Urbánek, j;ří Šímek, Anto-

O JtOln r'VarL:ZKe a l;ll.I?D LL33aS.

Korrise pro volný lot se seš1a, .]ak
ji-ž bi'1o napsáno Ing. i. iíořejšín, na
svérn zasedání po kontrolní soutěži šrrší-
ho lepr:zsntačního dr'užstva dne l:.5.
L995 na letíští Sazená.
}Ia tomto zasedání se konise zabývala
;arnín zasocáním FAI - infornaceni p:'c
volný let.

Dále _cro;edna]-a netodlku tvorby šir"-
šíhc r'eprezentačního cružstva v katego-
riích volnjch modelů. iružstvo bude nít
š:st členů za ;einu kategcrii. Dvanáct
členů buce mít kategorie FIA.

.lrc;lav 'urbá n'k

Družstvo bude jnenováno poile nás1ecu-
;ících kriterií v pořací.
1. Třj. ělenové současného uZšího reD]"3zan-

tačního iružstva, pokud neprckázaii bě-
hen roku rrízkou výkonnost.

2. ieden /cvz pro Fl-A,/ s tzv. "civokou
kartou''. .Ien pckuc ;e zapotřebí, nutno
z důvcini t.

j. 'iítěz i'plvní clva prc 'rL;/ a'sséi:o ;cháru.
4.:]op1nj_t r,a zákiadě pořací ]lÍistl'cv:+"ví či..

'J jaiší čá s l i kcni;e navr"h1a ;ne n:vání
l' j:l'3ze nt:'ntů :ro i'1S v' tř'iiách !'iÁ,3,-.

l,l.l-r'r: lL:sik

Ž-+-n-a. li: :-3-

či'.rs<áho pr'1-
.r^''']n'í ^ř^

=-,,-:,o, o '-i,o1.-

KOMISE PRO VOLNY LET
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E1C proběhla jedna soutěž, Lteré se nikdo nezůčastnil.

Česk'Ý

Předposlednl kolo Č'P, se loná v Přeloženér l,errínu
(původní l,errln t6'9,) poslednl srpnovou sobotu na let,iš[i
Hoškovice u ňnichova Hradiště. Jeho Pořadateler je

Lel,eckorodelářský 0K klub Liberec.
ZačáLek soutěže ie v t000 hod. Přihlášky zasllej[e do

2l.srpna na adresu : Jiří Šltttx Selská l9 , 460 0l
LIBtREc l2' Přihláška na rís[ě je s 50 í přÍplatker, Vklady
40 Kč na rístě'

1>oIrá.r c
Hoškovice 26.a. 1995

9- k o t o

Ubyl,ování (rin't2 ris[) je rožné zajisLiL v čtyřrísIných
cha[kách na Loupališ[i v Bakově nad Jizerou ( tel.0329 /

781098 ).
Tato soutěž je součáslI Ještědského poháru tlA' jehož

dalšl dvě kola se konajÍ 27.8. a 3.9.
Do celkového pořadí Ještědského poháru se započÍlávají

[ři lepšl výsledky, Pro nejlepší je PřiPraveno l000. 500 a

300 Kč.
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CIA},I FAT

První den byIa schůze byra. na které se připravovai dalŠÍ program
a kontroIova1a přÍprava mistrovských soutěŽí. Druhý den se
odbýva1y schůze technických subkomisí ' kt,eré posuzovaly návrhy
z agendy a připravova].y doporučenÍ pro pIenární schůzi pos1ednÍ
den' Tam teprve hIasy deiegátů rozhodují o osudu jednot1ivých
návrhů.

Schůze subkonise pro voIné modeIy se zúčastniIi:
J. Abad (ŠpaněIsko), I. Aslan a B. ozlen (Turecko), C. Breenan
(BeIgie ) , P. Chaussebourg , A. Roux, R. Gerard (Francie ) , M.
colling (Anglie), M. DitIy (za No'rý ZéIand), A. Ember(SIovensko)' V. Jeskov (Rusko), L' Gialane]la (Itálie), 1.
Hořejší (čn), I. Kaynes (Anglie, před'seda), V. Knoch(Chorvatsko), A. Ree (Maďarsko), K. Sager (švýcarsko), L. de
Sousa (Portugalsko), G, Xenakis (USA), M. Zacharov (Ukrajina).

ZávaŽněj3í infornace a rozhodnutÍ :

Stavi tel modelr,r
V agendě by] anglický návrh směřující ke znovuzavedení tohotopravidla. V diskusi byl obecně vyjádřen souhlas s duchen návrhu.
HIavní námit'kou však zůstávajÍ obLíže při kontro1e dodrŽování
tohot'o pravidIa co by nohIa dě]at jury, pokud by dost'aIaprotest proti modelu, který by údajně pravid1u nevyhovovaI? Další
nánit'kou bylo , zda je ěi nenÍ vhodné připustit k soutěžÍrn osoby,
které z různých důvodů nechtějÍ nodely sani stavět,. Teehnické
shronážděnÍ h]asovalo prot1 návrhu, 3 hlasy pro a 12 proti.
PIenárnÍ shrornážděnÍ byto jasně prot'1
a 5 absenceni.

s pěti hlasy PPo, 22 proti

Speclfikace nodelu
ffiýnávrh,kterýnsenavrhovalozvýšenÍhnot,nosti
mode1u pro FIA, zvýšení hnotnost'i node1u a snÍženÍ hnotnostisvazku pro F1B a přeformulování F1C, které obsahova1o také
redukci chodu notoru na 5 Sec. ItáIie podala návrh na radikáIní
změnu pro FlC: těžký nodel na 1.5 cn6 notor a I2 sec doby chodu
motoru. Názor FFTM Lze vyjádřit tak, Že soutěŽící nenajÍ problémy
se současnýrni pravid]y ale organisátoři těŽko hIedaJÍ vhodné
p1ochy pro soutěŽe, zejména v konbinaci s d1ouhýn rozlétávánÍrn,
(Moc logické se ni to nezdá. ) Názory Lze shn,:ut tak, Že u FlA by
zvýŠenÍ hnotnosti přineslo velni matý ef ekt-,, u FtB by se dále
rozevřeIy nůŽky nezi výkonnostÍ nejlepŠíeh a průněrnýeh. V da]šídiskusi s autory by1o vysvětleno, že ná-rrh sIedova1 ponocÍ
rad1ká1nÍch zněn otevřÍt tyto kategorie :ro většÍ nnoŽstvÍ
soutěŽícÍch.
PřevaŽu j ícírn názorem by1o , Že hlavnírn sněrem pro změny pravideI
by ně1y být spíše úpravy soutěŽnÍch procedur ,reŽ zruěny stavebních
specifikacÍ. Např. u FIC by moh]a být sníŽena doba chodu motoru
na 5 sec' u FlB by nohla být sníŽena hmotnosi gumového svazku na
30 gramů nebo by se nohlo za\ázat pouŽívání oařÍvání gumy, eoŽ by
současně zjednoduši]o vybavenÍ. Pokud by měIo dojít k zásadní
redukci výkonnost,i, by1o by třeba přistoupit k zásadnín změnám
a ne k pouze post,upnýn úpravám.
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poskytnout zákIad k nové třÍdě'
ategorie motorových modeIů pro

o zásadn í zrněnu rnode I ů prot i
és t okamŽ i t'ou změnu prav i de l pro

FIC v tomlo snysIu. I tá] ie sI Íbita předvedenÍ mode1u podIe
jejiho návrhu na MS 1995.

FFTM jednoh]asně podpoři]a vrácenÍ návrhu pro daIŠÍ diskusi
V subkornisi k po=oůz"ňÍ obecnějších návrhů soutěŽnÍch procedur
a specifikaci nóoettr. Byl podpořen návrh na redukci doby chodu
notoru na 5 sec pro FIC (lOpro,4 proti). Byla podpořena nyšlenka
přeaveaení modeiu pod 1e itaIského návrhu při pří IeŽitosti
ietošnÍho MS. PIenární shromáŽděnÍ projeviIo souhIas s tÍnto
rozhodnutín, včetně da]Ší diskuse o době chodu notoru - ani ta se
tedy bezprostřed.ně něni t, nebud.e . Jarní zasedánÍ v roce i996 Je
po"iední moŽnost, Í ke zněně pravid'el , která by noh]a být obsaŽena
v novém sportovnÍm kódu. Ten vyjde v roce 1997.

Ne jasný něrnecký návrh ' týka j ÍcÍ Se zněny
F1H (A1) nebyl podpořen a byJ. posléze staŽen.

hmotnosti větroňů

PravidIa světového poháru

Francie navrh1a úpravu hodnocenÍ světového poháru: odstranit
současný limit uděIóvánÍ bodů jen první po1ovině pořadí. SoutěŽe
b]r by1y rozd'ěleny d'o dvou kategori Í podIe počtu souěŽících
a'pooitát by se jónorn jeden výsIedek z "rna1é" soutěŽe, ost'atní
výštedky z "malých" soutěří by Se redukova1y na 7o%.
Tento šystérn bý asi odrazoval soutěŽící od účasti na ''malých"
soutěŽícřr. Předieda subkonise sinuloval návrh tak, Že podle něho
přápočítal výs1edky SP 1994. Ukázal.o S€, že na prvních mÍstech
boráai doš1ó k re1ativně nalýn zněnán v ceIkovérn hodnocení.
Ú FtB nebyla nezi prvníni deset,i Žáďná zněna. V FIA poklesl Vin
Morgan ze třet,Ího na sed.né nÍsto. V FIc se Gunnar Agren posunul
ó jěano nísto nahoru. Na vyšších nístech pořadÍ doeházelo ovšen
ke-většín zněnátn. UdělovánÍ bod'ů pouze pro prvnÍ polovinu pořadí
ná svůJ význan , Z& unÍstěnÍ na koncl pořadÍ by se bod'y opravdu
neněly zÍskávat.

HIavnÍn účeIen francouzského návrhu bylo, &bý rrebyIo noŽno
zvíŤ,ěz|tr na SP pouze na záktad'ě účasti v nálo obsazenýeh
soutěŽích, tomu aie silně oponova1i repreSentanti z dotěených
zemí. Počet účastníků taktó postiŽených soutěŽÍ.' by Se dqIe
sniŽoval, eoŽ je v rozporu se zájmen o další rozšiřovánÍ této
soutěŽnÍ činnosti. Pokud se přiděIuje stejný počet !9a'l , jezdí se
tan, kde se bodový zisk povážuje za snazší. FFTM hlaovalo protl
(5 P1.o, ? p"óti) ; situáce se opakovala při plenárním zasedání
(4 pPo, l8 proti, 4 absence).

By1o při Jato prav1d Io, upřesňuj ícÍ zodpovědnost pořadate1e
sout,ěŽÍ o sP (včasné zasí Iání výsIedků) .

VÍtězové SP,
Á'Tan fu-ux b'yi přítomen aby rnoh] převzít cenu za vÍtězství ve Flc

"t" německý áeroklub ji včas nevráti1. Pohár FIA pŤevza1
ňolandský áe1egát, ebý ho předal vít,ězi, kterýn je A]ard van
Wallene. Pohár řtn uyl předán A. Andrjukovovl předeš1ý vÍkend na
soutěŽ1 HoI1iday on Ice v Norsku. Německý aerok].ub s1íbil předat
pohár FIE F. šchobelovi při prvnÍ příIeŽitost,i a]e Jak Se pak
úkázaIo, předání proběhIo jiŽ v 1oňskén roce'
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V minuIém roce byly schvál-eny medai le a dipiomy pro víLěze SP,
Návhy byIy byren doporučeny ale rzýroba a distribuce vítézŮm SeuskutečnÍ později v průběhu 1etošního roku,

obecné záIeŽitost,i, týkajÍcÍ Se vo1ných mode]ů.
-- '--
Bror Einar ze Švédska zÍskal diplom A]phonse Penauda'

Byla prodiskutována pravidla pro rekordy a přijaty zněny, které
odstraňuJÍ některé nejasnosti, které se V této souvislos'r,i
objevuj Í '

obecné změny pravide] přicháze]y dosud V platnost vŽdy teprve
s novýn vydánÍm Sportovního kódu, tj nyní v roce I99?. Podle
návrhu USA byIa při jata změna, pod ].e které se plat,nost posouvá aŽ
od roku, ve kterérn nenÍ Ms. Tím Se ovšen podaři 1o systém dokonalezamlŽit', snad Se nás to nedotkne

Podle austra1ského návrhu se ně1 vyjasnit rozpočet cIAM, zejnénav souvis1osti se zvýšenÍm popIatku za pořádání mezinárodní
soutěŽe ze 40 SFR na t00 sFR, od roku t996. Změna výše poplatku
však nebyla před]oŽena p1énu k od.hIasování. Nakonec byl po
vzrušenější diskusi schvá1en rozpočet, ' Důvodem ke zvýšenÍ výdajů
V minu1ých 1étech je zejména vydávání časopisu CiAM FLYER, kterýpod]e našeho názoru za to bohužel nestojí.
Da1šÍ aust'ralský návrh poŽadova1, aby soutěŽe začínaly do jedné
hodiny po východu s1unce. Při b1 iŽšÍrn ohIedání by to všakpřinesJ.o více kornp]ikací neŽ uŽitku: při deIšíin dojíŽděnÍ naIetiště by se nuselo vstávat, ještě v noci, znemoŽniIo by setaké případné ranní rozlétávánÍ. FFTM návrh nedoporučilaa v plenárním zasedánÍ dosta] pouze čtyři hlasy.
Mistrovské soutěŽe

By1 posouzen stav příprav nist'rovst,ví světa FI^/B/C v Maďarsku a
MS FIE ne Slovensku. Další Ms jsou plánována takto:
Ms juniorů 1996 Po]sko
Ms FiD 1996 česká republika
MS FIA/B/C 1997 česká republika (v plénu eo PIo, 8 pro Argentinu)
Ms FlE 1997 česká republika
DaIší návrhy:
Ms juniorů 1998 FIA/B/C Rununsko
MS FIE 1999 Slovensko

Evropské šanpionáty:
ME FID 1995 Rumunsko
ME FIA/B/C itálie
ME F1D 1997 znovu Rununsko

Je moŽno podávat Žádosti na daiší téta. PoIitika CIAM je nyní
taková, Že se o přidě]ení nist,rovských soutěŽÍ rozhoduje dva roky
předen.

ByIy anoncovány změny terrnÍnů u několika souěŽÍ. SoutěŽ FIKCava]oni se bude konat, l0. června (zárněna 6.1O. a Io.6.) a
Gerecse Cup (FIE) by1 přesunut na 7._8. července, aby neko]idovals MS FTA/B/C,
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vÝnĚn REPREZENraxrŮ Čn
iic::tr'c1ní : o,:,t!'z '"' k: !c:.Cř*ícn ! ]-.:']C

s: l: ics kc:ii'ia c t;-oel _:oziě ;l n'ž ;z
: r.v;'kle zv;rk:r. lrlvoi"n, :y Io to ' 

'2. 
"I

:l:,:ijnín t=rnínu kclerl c. kvitna se nč-
i'= na jazeaé c:rj'vat s:ut-iž o sv.: tový pc-
':-i: vcLlých rc:e]-ů: cbě akc,: ne'c;llo ilcŽ-
:-o usku+':čnit scučasně. 3větcvý ochár b;,'1

:: c:' pczc é jl z 'lži,ných důvoců přesunut
:c Sezino''u 'js.i l al-e takovJ' už ie osui.

Při jmencvání šíršího r':pr;zentačního
cr'užstva ioš1o s chi=den na vynikající
vý-sledky ;unior1 na 1oňskén l,'f, konečně
'<,lýrazně;šínu onlazení; by1o nominová-
nc ce1é lružs't'ro Fl_A', z auničkář'ů r'acin
íaráček a ?avel 1-'jt:_ ostravský l'larek
Schuiz v kategorii ílC.

!ešIi jsmc se v pát.;E 12. kvě'r,na na
1:tiši i 9az: ná v 1S !rcc]in. 7'a delší
zpcžcšní než IJ minut se vybírala pokuta
v,'' výš:- iC Kč, ccž ''istě z1epší morálku
v příštích i''tech. |]_uŽnc ovšen říci, iz
pozcě pi'i;::lí pouze dva.

Situace na Ietišti se proti Ioňsku

pocstatně zlepši.1a, budova ;iž působí pod-
statně upravenějšínr dojrnern. Fřát;1é z zero-
k].ubu s e iniciativně pos tarali o 'relmi sluš-
licu nabíclku nápojů a jíde1. Na rozdí1 oc

ninulých 1et teiy nebylo potřeba ob;íždět

r.í1c po}:ostinné oko1í při obstaráv:nr
strav\,. Jídlo by1c i v příjenných cenovjch
relacích, cpět v kon|"r'astu s }oňskjl ro-
kem, kd-v jsme za jednu přepepřcnou ''do-
mácí'' klcbásu se slanou tyčinkou zaplatili
-i) Kc.
lla lotišti by} za;ištěn i nocleh.

Pc úvocní infcrmaci nás1edovala pi'ejím-
ka :noce]-ů. {.aždý by :rrěl nít alespoň lt;'ři,
v soutěži povinnč použít alescon dva.
Eorní počet není omezen' protože pcužití
většího poětu mod':1ů už ŽáČc,á výhcca není,
ala spíše příznak větší píle v přípravě.
Předpok1áiali jsne, že odlátáme 14 :<ol

tak, jak je zvykerr. Secn kol se i:ctiž cá
píežít, problémy s fyzickou a hlavnš ps;'_
chickou cdo].ností nastávají hlavně v po1o-
vině cruhé sednikolcvé scutěže.

',': ěer se dostavil pracovník Svazu mo_

de1ářů Čn pan Miroslav }lavrátil, kt=rý
využi1 příiežito"tí k csvětě a. ob;asáová-
ní činnosti Svazu.

Př'enocor'ání bylo zpestřeno kuiturr:íin
vystoupení aeroklubáků, kteří se v baru
d]l'uho dc noci učrli v nIácí brobař:n.

Počasí ovšem nevěstilo ;tŽ v i:n pří-
j::du nic ccbrého. B;'Io větrnc a ciiecno
á u ucbotu ráno se pi'io"r i dáši, který
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1l.'(. l F:1 tek, 3chulz ; oái:radl:is 3:l-',<

-'....

--!_-

-r._li.-- r,r'-j ,

?ř_ zi'ršl.' jnén hoinccsní ':.if '',' n:'v;-'-šln
'i^r;: -,:- 1- ) r^a ii^rr ^c'cr-rr 

'<.t-l sp -.7"r-q-
:_i ''. L:}.'- -l_J : \'.9}irýí \,v:\uv.l'' j-Jv-

.," l* ^lri.í -í::--;-- ]^ _.- ;.'1 | :-z-r'ti.-
''i 

_J 
^-'!-l_i _!f_LqL-'l. -C- 

ll J.vl- L..':"_'Jí'

ni lušan ]r'iě e 3éč;l ,'yz, k::ří u;ěi:-:-
crV |1í start'v v' cd^cc]ednírrr r: č':se . I ; :r^;c-

_''^-.r'-: 1 r: r n-,r jícirrr j_n i^;'^ --..-;.
:'L/ J-' PiU!á\J_! u9 -;:JL-Lví L=ir -.J'__.r- -;.,'-^-

Ý 'Yc.].{. Ú3en' Vsai< p!-:sví-cCjn' 3J :ro v:ecnn]i
o.Í,atní :.c b;'lir í:cC€liirue1r:'á :kušancs',. ]''a-
Šoncc kažoé vít'ězství se Í'cií Z ||C'|ř':' 5pí--
š s ale z í= iězu ;.r ohe r' .

.iezuýv'á ted;l , než popi'át o:uŽ5_"vu :..cn'l

;;;; :':. :;. ;' :::;:;::' 
":" 

; ;i;. =i.r",,1,' u "
a_-'':a. lu: z*"1 =oi 3ucapešlí.

Ir:g. ivan i{cř: :ea!ar]€ '?rZc v)'.Dr?cova^l k dckonalosti a ce1ý'
i.,.n l-il-o ;ako z kcnve. Za iJchto ckolnos-
tí jsne ráno ocléta1i dv: kola a muse}i

Icřerušit. Cekal: jsme na zlepšení, ale
oa'ně a tak ocpolědne jsme u8i.'iri pckus
c ialší tři ko]-a, která se cvšsrn pro
absolutní n=přízeň počasí zredukcva}a ;en
n,'r "ednc. Yelni hustě pršelo a foukalo
.<ol<ln ceseti netrů. Gunlčkáři se dokonc=
dohocli, Že ;iž nepoletí a budou bez r:p-
tání respektovat noninaci.

.'.ionincvat od ''ze]eného stoiu'' ovšen'
r:ní nlc ccbréhc. ;e zacotř=bí přl_h1éoncut
ks star'šín výsi:ikům a spciehn:ut více
na csvědčené ''kcně'' 1 no',,áěkové ;scu ponš-
'<u,] v nevýhodě. Fřesto .,'šak i těch někc-
iik koi pl'ozracilc nnché o výkcnl:o-.tl,
způsobu 1étání a i:lavně o chcvání a pří:tu-
cu závccníků, ccž ;scrr věci, které ma;í
šes'"c ';ětší Jů1: žitcst než docrý r,cdeI.

V ketegorii FLl' il:-'.Iétal na;více i'ušan
irič, který ;e i scučasn;irn mistrgm České
:rpublik-l. Vs tříiš F1B zvítězil opčt
r".i" Šinerar,. 'iž r:dši nebuiju Dsé.t"nes-
tá rncucí''.

?r'otože s= s-šia tény.ř ceiá no'ě j.e-
ncvlar::j komise orc vclné nodelv,;manování
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PROFIL S MALYM Re
B-74(,Ci-f

0.5

100.00 0.25
97.54 1.tt3
9{.98 2.47
92.52 1.19
89.98 3.73
S5. OB 'l . {9
19.97 5.08
75.02 5.5{
69.96 6.19
64.91 5.7L
59.95 7.19
54.93 7.63
49.95 8.03
'14.89 8.19
19.94 8.67
3t!.84 8.87
29.94 9.93
27.40 8.89
24.94 8.80
22.39 8.65
r9.95 8.43
L7 .37 8.12
14.95 7 .73
L2.34 ?.t9
9.95 5.56
8.6'' 6.15't.46 5.71
6.16 5. 17
4.97 4.60
3.62 3.85
2.48 3.09
1.81 2.55
L-24 2.03
1 . OO L.79
o.79 1.55
0.59 L-42
0.59 1.30
0.{9 1.16
0-t9 1.02
0 .29 0. I'l
0.20 0.68
0.05 0.11
o.0o 0.00

o. o5 -0.26
0.20 -0.{6
0. 3o -0. 53
0.{0 -0.59
o. 5o -0. 63
o. 60 -0. 67
o.70 -0.69
0.81 -0.71
1 .02 -0. ?1
L.26 -0.76
1 . 8l -O.11
2.5L -0.71
3.65 -0.62
5.00 -0.{5
6.19 -0. l0
7.50 -0.11
8.71 0.01

10.00 0.16
12.38 0.{2
1S.00 0.69
L7 .12 0.9{
19.99 1.19
22.44 1. {3
24.99 1 - 66
27.45 1.88
29.99 2.09
34.88 2.45
39.98 2.77
44.92 3.02
49.98 J.20
5{.96 1 .27
59.98 3.25
65.00 3.1{
69.98 2.94
75.04 2.55
79.98 2,29
85 .09 1 .82
89-99 L.27
92.53 0.94
95.00 0.58
91 .55 0. 17

100.00 -0.2 5
^ J B7/+0óf , glott z'zrx
--0 0.5 x/c I

retotive to the zero-lif t line
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oben / unlCn CF k 4,s r ot la

av{ be''écn ,Íe,r"r, 6/og ZEgn

lloko-u /koahkar<v
koo.ú-/u 8. ?--7p

(;m Uu.zc/bere io, vera, ck I )

H l: 77 (looa 7/ o/- voo H 1:S )
4z,'74a(;-1.-) ň;l CFK /lo,oe

S * 7,O

C F -Ro",

aso

oa
\$

B1
Pro{;l : 11e, (H r: I )

Erzwo-Dezwo

FlP - tlodell (Bunkr) v. rQndrcos U, Her>ztortn Mol.sch

S2oatt*ciic : 2260 mm . Flóchcn)nhall : J4ro da 2 
,' Geu;ch{: ttlt3n

7tů9,e( : Z3,?ď-2 , 18o 3r ; leiluerk : L,3 d-" ,7-7,5 3r
Rump{: 224 9. , ntif Bual - lleuerung ' 4ok.nvo'sPandun7:@'SON

'lerpi odungss c hento Q /ei / //ug ( Qe c h ls k <trve ) 
"

yp2 liaks: +2Jo, t3roo, f 3roo,+3,oo, a3t9ol ++o'

Slorl , kre.teo, 6rnt + F/ů3a//cJs/€/ua9 rech127 Frcaet('Let):

(/a./ + 2,7 o (lo/caruder O'), krdsen + 3t3" , Eesch/euniSen ''2,?o,

6/e,/{/u3 ' 3ro

butuc,.!e, Har?.r ia /. en :

T/ůgc/!,o/ne(in^2n 1 - 6ur}2 4 Loge.n koh/c (ua,J,r- 1 - koLle

/.t{sgerber , Hara L F2 (2?6 ), noch frntpuro."chn'//,3eto-k7
hala ail /16412364/aac4 ůLcrloge:t ,- €oJtrdslcn ual ě6n'9c

ka/me ebenso a)/ un,dl,:r. kobleboal se/6sl ge/ar/g|.
Pum2/keutc-r'{ÍbL u. T,'ncr: ,Íb-ou . nppn|oge 0-Bo*en ,

/L/elz,'agea ,' 8uafulezerua9 : .Í/omou od. H&qrov ! kochko.<v ru?k);
,fibrthaken / F/ů9e/./C'/JfeJ/u-9 (s- pra ) | sfeh/r/ěb< eJnd //g/a-

sesmen(e' ^ítk r. Bes7onnun7; Hs,/o.{-t,e u,H,'ka/"/- ('lo-ut,

G.oÉ ); kohlcsch/auch 4,s 9. /- E'uck ,' Tulbu/alerea '' T/;'a7

ó o16 m- , le)(aterk ý ork mm (Texl)t)
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-58% small wind
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SoUTřLŽ v ÚsrÍ NAD onrrcÍ
i'' socotu 13. května 1995 jsme ''r Ústí

nad Crlicí cdIétaIi naši soutěž, v pořa-
c'í JiŽ j. roěník, kt--rá ;e zaíazena do se-
riáIu scutěží ''co^ - E;LJPO-TRPIIY 1995". Lé-
'ualo S e za počasí| tte ré prová zí ěasto le-
tošní nodelářstou se"ónu ; přes týien
krásné cočasír V Sobotu ponsta pro mooelá_
ře a v necě]i ještě horší.

Tyto podrrínky ukazují na to, Že je tře_-
ba mít takové mode}y, abY byIy schopné 1é-
tat i za horších povštrnostních podmínek.
Tedy rrodely větší a /jak je náš návrh - ri-
nimátní hmotnost lagi poněkud'Tortetně;ší''.
To proto, ab:/ nodely vydrŽeiy novětrnosLní
podrrínky a dála, abý modely vicě1i i časo-
něřiči. Domr'ívám se' že když budome n:'ít
modely o rozpětí kolen 900 mn a minimální
hmotnosti 70 g, buce to optínální rozněr
pro r-otory CM 120 i pro motory I':CXELA-S
o r27 ccn. K tonu snad doporučení pro vý-
robce motorků: Nebylo by možné dodávat mo-
torky s obšma nádrženi? To znanená nádrže
o objenech 5 a ] ccm v základnín vybavení.
Oni se totiž volné kategorie C0. létají
s 3 ccn nádrží a nakety nají náÉrž 5 cct.
.Íá si osobně rr:ys1ín, že se vo1né katego-
rie CC., k nácr'Íi o objemu 5 ccn už ne-

t,t Lvrat1.
A ještě ;sdna paličská otázka. VoLná

iO- katogorie nemá prakticky žádný nladý
doíost. .-e to kategorie starých /dédk:ů/
ne bo chcete-}i ''dříve narczených'' node-
1ářů.:icy se už konečnš probsre Svaz mo-
delářů a zaíadí tuto kategorii do žákov-
ských postupových soutěží? liebo si neuvě-
,]onujerne necávný prob1ém v katcgorii
FIA z pohledu ;uniorť'?
)!yslín s i , žg s . r. o. llode1a svou úpravou
ceny jiŽ motorky zpř'ístupnila široké ve-
řejno;ti,/pocniková. prodejna je v Bře'zin-

ce/ za coi ;im 2atří naše poděkovani.

A nyrrí k vlastní nazinárocní soutěži
"9a, - EUF.O-TE'OPPJ 1995'' v Ústí nad Cr1i-

Scutěž jsrr.e zzbÍa;ill v ic 
' 
]0 ' kdy se

konečně ''unoudři1c'' počasí. Ce]-á scutěž
byla odlétána voIně, bez stanovení koI,
a byla ukcnčena v ló,CC hodin. lvlaxir.un
p.::o celou soutóž by1o stancv3no 90 se::und.

' al-i rcz-ťo Io. noG]-n.- Jsne zcrganfzcv:
Léžávání s or]táčenín nclcru 6C sekuni.
Y druhén rozJ.é-távacím kole :c '5y13 ;tŽ zá-
iežitost Rakušanů a pr'oto se cctáče1o rEC
sgkund a v d''Išín kole ]C0 sekunc.

SoutěŽ by1a ukončena v Ie'cc včetně vy-
hIášení výsledků. Držitelsn putovníhc po-
háru se pro rok 1995 stal -<jnund Huber
z rakouského Salzburgll.

Co říci nakonac. Aby rnodely padal;- 10O

nnetrů od startu, tak takové podmínky ns-
b.l'1y. Ale létat se dalo, protože r'ítr o
rychlosti 4 - 6 r,,/s p1ně od'povídá pravi-
ciům. Přece si nebudeme hrát na''sluneění''
1etce, zvláště kcyž se ;edná o prověřová-
ní prozatínních .oravídeL :r'ezinárodní kate-
ecrie F1K.

Lubornír l'jal'čík



1.
2.
3.
4.

1. Huber Edmund
2. Sťadler U1rích
3. Slanina Jarosl.
4. Blhm Manfred
5. Valěík Lubomír
6. Stárek Mi1an
7 - I{ach Walter
B. Fenz I{einz
9. šafář Petr jun.

10. Gaggl Rainer
11. Michňa Radek jun.
L2. t'lIádek Karel
13. siladyj Gyórgy
14. St,árek Libor
15. Benedek GyÓrgy
16. Badovski Laszlo
17. I(rakóczki Ferencne
18. I(anyik Josef
19. Fenz Hilda
ZO. Mach Renate
zL. Schaupp !Ýerner
22. Schaupp Gertrud

Závod byl na
gěhem závodu

23
vÝsr.npxovÁ LIsTINA

S.ročník ''Ústecká jarní F lK - EURoTRoPHY 1995

Pořadate]-:
tlísto konání:
Datum ]<onání:

ČísIo soutěže:
5. Funkcíonáři:

6. Počasí:

JMÉNo

11.I(. č.243 Ústí nad orlicí
letiště aeroklub Ústí nad orlicí
13 . květ'na 19 9 5

Le 234

Faltus , Bartoš , I(aplan, Fiala, Janeš G - ,

Janeš J., Horníček, i'latějů, Zachař, Pirkl J-
proměnIivo, oblačno, bouřka, vítr j.v. 4-6 m/sec

sTÁT I(LUB-MĚSTo

90 90
90 90
90 90
90 90
90 90
90 90
BB 90
90 90
90 90
90 90
90 90
90 8
90

:':

90 90
90 90
90 90
90 90
90 90
86 90
86 88
90 79
8-

--

--

90 90

:o 80

CELKEI.l

ot.mot,.

720 sec
7r0
487
486
468
446
442
3s4
278
272
180

98
90
B5

0
0
0
0
0
0
0
0

678
60 180 300 sec

r\
A

czE
A

CZE
rrq T?

A
A

czE
A

czE
cŽt

H
CZE
li
H
H
H
A
A
A
A

cca L/2 hod.
nebyl podán

přerušen při přechodu
žádný protest.

okraje bouřky.

Salzburg
Graz
Choceň
I,lien
Ústí n.o.
Choceň
l'lld1ing
Graz
Ústí n.o.
Graz
Ústí n.o.
Úst'í n.o.
Budapest.
Choceň
Budapest,
Budapest
Budapest
Budapest
Graz
llfd1ing
trÝíen
!Vien

90
90
90
90
90
90
90

5
90

-

90
90
37
36

1u

Faltus Karel v.r.
ředitel soutěže

Horníček Kare1
komisař
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líoccl- 'l;H - C26

l{onstruoval- zr'áný ncds1ář '.';zite r lach z F.akouska. ]lioce l- ;: konstruován ir'c
[ctor 3ašparín Super. Tentc:nctci';e v1astnč starý notcr l'iCiELA s upr-veným
písi:m s 0 kroužkerr a dalšírni crconýn''i vylepše nÍmi.
Vooe]- je potaŽen folií GhAUPIůF..

:ionstruktér taká = tír'tc noielem úspčšně Iétá.

llodel ':li - I/94

\lcie1 js konst:"ukce d"lsíno zrc-r-ého ilo<je1áře. z liakouske. '.t']3]'ne ra Schauppa.
_\a soutčži v zábí:rrnulého roku're loitzsrbergu /v;.akcuskur' jsme hovořili o ka-
t:gcrii ílK s tírn, že omeztní ninináIního rozpětí na 7CC r,n;e nedostat:čné.

l'er'neren př'e<i1ož': ný mode1 má rczpátí a hnotnost, které se b1íží našen':u ná-
vrhu, to je 7C g.

l,lcde1 'il1 - l/94 iez
a/ poh|něn notoren' rTernera Schauppa, odtuo značka'fiS - a '79 t#;e obsah notc-

ru; )b/ mode1 je potažen folií ''ECCS?AIJ'' o hmotnQstL ?7 t/m=. l':ýškcvka a srěrovka

"iscu potaženy alufoIií o hnotncs tl 7 g/n'1
c,/ nosníky křídla jsou vyztuženy uh]-íkeur.

líoceI ],1il'II sTicK ''CANAF'D''

Tento modo1 konstruoval a Tétá s ním calší znáný rakouský' nod:Iář Ing. i.ai-
ner Gaggl z Crazu.

tlodel je opatřen motoren CO^ o obsahu Cr12 m;n]. },Íocel létá;ako "kachna".
Ce1ková hrrotnost věetně :Ínotoru|'';e C 15 g, Cstatní ja bez konen*uéře.

Tyto přeostavené mocely uveřejňu;3ÍIe na d'a1ších stránkách.

Lubonír Yalčík



-l_3ť5trl SA+-
O
šÉ
Cx- 5.--) d-\Ž. :s
9rr=sb -.s
-\\-.r.\ 2 --'
^l<'.-U

'gtó tD9-
š.*#._
=<<d}i_<š<

\"p
fuJe

t
-+-.a-
-s

25

i rn'torru Oe'r&}ŤíU, b-TISS0-g;

ittttilRs. ťe0nl t/}ll - OL+''

,

Íl_ )
o_ <_

=*5o{.{-

+
, l- LÍ1

T$E;

E$řÍ

-p
I
z€.ď
u1
(s

&
-J#9<ň

S
Eq
šOlr<(<s
tró

3/l

5
u)u

dzAs- ý-r '\žd.n

Ň
ř
\>

v
*a
LD
(>

cO

,\-.drs
l-
5
a
rt{.
LL)eo>

-v.
Z.=.
=šJ ;5ř

'šETE
BGL:<
É'*=BlF+ú=

-<
.<

5

tE
Ú
3
u)
Ó

Ťyl
<J)Ó
33
It- tFÓr
DqilÓ



qh u, uls-l/${
l\fttBE t1l\ lLB,^]a\ VttmjFí, Ň
n,l9tsrnť 1.Sl 1,1 , AuE ilm3v iN Íttl

J
.<'

š
Pq\v

a#v
Etr-:v l-<'
AJ

šE5j<
BÉ:=É
--):_)5ř{+Ýyzr3

l-Ó?
-tr)Ésnls
S#
ONI

+00Ď 1,S 26

ÍĎ t1 x ]rS

& /.7r<r,:9+'Á:%)"9n? g^,/,/*N

Iu(Dv
I

i

+

i

I

I

I

I:s
cD
$

F)-
\)
{)
2

(\)
6,
do

O
L,/)\s

-)tst-

(€

o
-Ť

I

I

!Gs
H_

I

I

i
I

I

(>
(Jo\-

I

I
I

I

o-O
ď.L

J2t\J =()*<
r-L

I

F^'zki
3E SEtrt a.<

K0r+tEÓ
:6Ď|?lž2'Jlqd
<l-
<.t-

á_qt
ún+Ň

.<

#
r>

IDE
.:l
fii(s

L: aJ p/s; ó=
lNÉ
Ť *a.Ťe šR
12 ÉE9E" h É\)
94Ň 3*
E"É <š
=ď&NO<3ťi



-1+E

flil aKíÚ{t'TUNg

r

yOŇDm/Ť'Jícttr

Coz ,'/raT7N , ntÍ,tlínoT-0,1Z Íill3"
KoilSTfrUÍaNT UIJD bgBlŤlJT y0Ň

DÍPt, i^]0, nh/Ua\ G^bGL, c'{\Át

/{0l-0RTp*ÚeN
b 1,S x1,S

Tft]Ň

tuustun

oolJiCItlE ín onnut

b Zx 1,S
(

ilOTDI\TI\AIoEN
b 1,sx 1,S

m

lil b)

ffi€*

Hs=
', lt n
í/, L
) ;,2,5

i

o
cO

V
z.3L
é.
(\)

E5
Ú',

0,J
0,L
DE

I

, řR0lrTfl{Ň 
'

WUE
Á0l0Ň

íSo

ŤtljD(iú{TUNO #

(5
o-
x
\J46
(

\

c)
-
=€{2.lš
urr=ď'U<-( 9



MEzINÁRoDNÍ SoUTÉŽn

SEZIMovo ÚsrÍ

Letošní scutěŽ o Svštový pchár v Sezi-
irově Ús tí kate3orií volného letu l'tABc
.;en b)'1a v]_astn! na pos1:dní ch.rí]i pře-
lož:na z t'echnickýcn iůvod3 ze 3zzt,né.
Lé ta]a sÉ v nc tradiěnínr májovón terrní-
nu - 5. - 7.j.I99j na znáné vš:chovskó
p1cše.

jtra startu b;l1o 43 soutěžících v kate-
gcrir FLl'' i' soutiŽících v katerorii í13
z couz'. ! scut!žících 'r kategorii no*"orc-
vých node1ů EIc. 9outěž se létal.a za pc-
nŤrně pěkného, avšak větrného počasí.

?a1nu vítězství si v kategorii.íl-A
vybojova1 v roz\étávání donácí Pepík
3laŽek před Ánato1ijem Ť.issoviken z Ukra-
jiny a ialším jihoěsským borce Frantou
3alounem ze Strakonic. V kategorii r-18
zvítžziL i u nás zaáný ukra;inskj_ rnoco-
1ář lgor Vivčar, na pěkrlén 5. místě se
umístil ;uniorský replezentant Pave1
rsjt. t/ neJnéně početné kategorii F1C
zvítězi1 Gsrharc _{ringer z Rakouska ořed
naším Václavern Pafkem.

VyhIášoní výsledků a předání cen nej-
lepšírn se uskutečni1o na tradičním ban-
k--tu po soutěži.
,/'/ý's1ecky ;scu zveřa;nšny na dalších
.: tranách,/

SvETovÝ PoHÁR

,,Novohradský Pohóť'
Lučenec 2. - 3.vI.t995. sLovAKIA

C prvnín /vlastně již rradi,j nín/ č-:r-
vnovén r'íkendu, ve dnech ?. ,:ž -:.5. Lj95,
u.;pořá,ia1i sIcvlnští nrcilelriř'i vč:1u s
P.štcu T{ub_-rt.n clr:uhý rcčník ;r,e z: národní
soutěžc o SvŤtový oohár ''i'lovohradsk;ý' po-
hár'' 'l kat"'goriic)_ FL\3C. 3cu těž se Iéta-
]-a na tradičnír' 1etišt_ v Lučcnci-Eoíkcv-

iřes ul'č:;ou neci:iz.ň pcčasí však soutěž
cřin:sta io-lré spcl'_ucvr.í výkon;:.
V _<at:gor::. i1.i :; ro=lré;táva]'l čtJ''ři, vesrněs
icnácí .;out:žící, v kirt=i:orli l'1-a ;vl jr]tě-
zící. !o soutěže ka!eqc]':-e ^riC se :l:k']o ne-
pš:h1á.-; íi.

'.' kategclr::' 'rětrcňů ]1A zvít žzi! zr'!,rrý
]cr:ácí bc:,.-c Ing. Tvan Trégsr přeJ n:stár-
nci:cín il:_,rhc1:tyn reprzzentantun českos1c-
v"r:ska Š t" f anen' iubr;:i3m. '! '<ztegor'. i Fl3
zvitž-zil- 7g:r 1,'ivčar z jkre;io1_ př:c l.'rariem
{.!=f:Hlé+ - |ř_-l1ó

:',z závZr loutiž.-. s: uskutečni1 'oaLnket.

i\!ýsl,z i}.1' ioutěže ;s ou u.r:E'e; něny :í.Ie/

CHRUDIM

FlABC

EMIA
CUP

C týden pczději po ilovohradském poháru
v traiičnín č"'rvnovéz termínu s9 1íta1 již
tř:+"í r"očník rtzltÉroaní soutš že o Sv::tový
pohár ''3oheiia cup 91''. .]cutěž se 1éta1a na
Ietišti v Chrudini. iocruhé se se scutěž
lé*ua]-a pcd1e prograÍru _ v páte}' souiěž ka-
t:gorií F13 a' F1C a v soootu soutěž FlA.

V pátek b:hen scutěže kategorií FlB a
F1C nuse1o být jur;'uprav"no naxinun na 5c
sekund' prctcže b,rczilra ztráta nodelů vi-
nou rostcucí síly větru.
V kategorir I'1ts zvítězi1 An-toiier'ič Gališ
z Ukraui:ny přsd jedinou ženou v soutěži,
známou rakušankcu lng-:bcrg ?uncle r. l.i ka-
t.-:orri FlC zvítčzl1 Uwe Ciissnlnn u ljěnec-
ka.

?očetr::'.i-í startovní poie s-_j ;Jšlc v sou-
to .iěŽt v::tror:ř ka'uegorie t].Á. jítlrál s1a-

bý, něcc .<c]-:r 2 n/s. 3cutšá přinesIa hoc-

2B



29

]]a zívčr :cuiěžo 1 V --]cbo'uu r Se ''' set1cnu

c:i::'u'::-nskéi:c :lusea ussut.čni1 závčrečlý
caakr t s p:'" j:nín d: p1:nů a cť11 ne ;i:_lJí;n.
,,":lj'sl:ck1''s?lj -tr-'oen;'' nl ca]'ším ní=i!/

: ín';c h j Čiis tníků z?,r'|J'-

šEBš=ššsšs=EBÉšsšE===šš==šs3s;š=š=Ě=ašBs==á

?:c1s :cj]<i.:;ů :: .

n11:t-'] :'.!i'L.n 7i--sák

EEEEE EEE EEEEEEšE=E í E 
==7,7=EE 

EšE€ -- 
=E=

==83==BE==EEEEEEEEEEEs=E=EE=cBqE*E=gEE-;---
==BB==E=EE=iEE==EEEEEEE=-:E=Ec=EE!EEE-E==--
EEEEEEEEEEEEEEE=EEíEEEi3E=EEEEEEEEEEEE=EE==
==as=a==EE=BEEEEE=EEE=EEE==E=EEEE=I!B=E€eE=
=gs=BBB=E=BBEEEEEEE==EEEEEEEEEEEE=EE====€B3EBEB=BEEFgsEiEEEEEEE:EEE==EEEEEEE===9EE==EE

ž=- ; i,' 'i^.i .ig-i.á''

;;É 
g;g 

tÉeÉEŤiE cÉE :E * a; iE*É :ílaĚe; * Ě; € ĚĚÍ E

===*========g-===-=-eE=-3áEn=g=-====-====:=
- = =========E=Ě3=*EER===s='======= ==T

o >>or-ro
!>*9 >._ e

!xor
<ÉoA'o

r EHI
I

=E=3E=E3EEgEEE==er=atsa=EEÉ=BEE====---4=

E==E=,3===E=:==ÉEE=EEÉEEgÉÉĚEEĚĚ=Expn=!t==:
=======EG=EEEá=éé5ěššěš=Ái

=É"sÉ= 
s E 

= = 
E š -ř š 

= 
š š š s Ě

E

é

É

e

EEEEEEEEEšEEEEE==eE

EEEEEEEEEEEEEEEEE=-
EEEEEEEETT1TE=EE==-
EEEEEEEEE=E=EEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE=EqE
EEEEEEE=7?7EEE=EE==
EEEEEEEEEEgE!EEEEEE
=========E====E=E==

J

e

lotné:portcvní výkcny. ]c závěrečnóhc pcc-
več;r'ního rcz]étávání ;e cr'c:o;cva1a c:iá
:o1cvina ctar+ucvního pole. C kcn:ěnén po-
řadí všr.l-. r.zhaalc oruhé kol_c lcz 1é tává ní
s rnaximen 7 linut, kte ri dc<ízi I oclgt]:t
Fouz= náš 3chcuš (líra.'/elni.lěkr-ó crui,ó
nísto sr vi'coýcva1 ;unior's}:ý r=prezenta-nt
iiros lav Lcffler.
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1 la lng TFÉGEH |v.n
2 21 HUBÉFT Štc'm
3 l0 voRÓs Jňó
1 x2 lng BEZÁK lwn
5 7 FRÉ Duš.n
a ta KoRoBlTsYN 

^idÍol7 2a ŤÓsMAol s.ilá'd
B ls GoBBo i,Lsiňilrrc
9 ío HUÍrcoVÉ ifibš
ro e VALÁŠT|AK lvtl.n
lt 34 BBUNI R@.rc
12 í8 BUÓKo llíGllv
13 rr NÓTÁHos ÁŘlh
1,1 tl PAGNINI St6l.m

'5 
5 BÝz Boňwlev

16 n GL(rcK B.lász
17 32 BRUssoLo Vlnďb
l8 2 FUss lldmú
19 17 l.losKo P.tď
& 25 Kls.PÁL lrlíló
21 2o sEDúlEK LádkLv
2 1S VASAS GyOrCy

23 Í5 lng MAGooLEN Pstď
21 ú KEFNEn F6rre
2s 35 OYADECHKO Olog

26 íl ADAM Jur.,
27 2t GLIJCK Anih
2a 27 KULcsÁR t{€nrú

á 2' KAToNA Mhrv
a' 2! LIJDÁNÍ l6Mn
3l í2 rcoó Jám
a ! ll[Dí tl^c^n
š' r nŠR lllodrv
3,l a BEZ^K Árlo
3!t I SALCEB KbE
36 '| GRLEt..lEls l'L'írld

sYETovÝ PoHÁR

,,Novohradský PoluÍr"
in clss FIA,FIB.FIC

Lučenec 2' - 3.vI.1995, sLOVAKIA
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THE WORD CUP

,,The Novohrad Cup"
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VÝSLEDKoVÁ usTtNA
Bohemia Cup 1995

Chrudim 8.-10.6

ČesxÁ nepugLtxl

KATEGoB|E FíA

1 5 KUMA Edum'l
2 9 LÉFFLER ML6l.v
3 30 XEFNEF Fdc
. at LISSOVK Mdr
5 ] stÁvícEK Llboó

E t5 HABES Jórg

' 
]6 ovoAÁK Fobí

c 27 6EzlK lve
e 2 uvELKÁ zd$ók
!o 5 GFtJENEls MÚh.d
!t 2 OIAOETCHKO Olo9

|2 s Hrcán J6€{
ts 2r RÝz Bďru:lav

I' 19 HAASEKdLHEM
15 !8 BEZAKAnIT
ls 37 FRlČ oUŠM

l7 2s TFÉGER lvÚ
t6 6 FUSS Hdmut

!9 2t zllit^ vqúcn
rc |0 GElsLÉB Andr6!
2l !2 STABEK ubď
22 17 wElMER ÍhmN
26 25 NosKo Pdď
24 10 LUFT Pď
25 2J FtgH MiloJav

6 42 sAlŽER t(ds
27 2e vALAŠtlAK Mile
6 4 KoRoEÍsYNAnd.9
29 g GLUCK B.l.sz
O 20 HUHNSIoIM

st tt vogoáttu'tal
32 lJ oOHNEMich.C
Í! la MBEscdtln.d

czE oK-l-tocda
c:E OX-lall{
FUN I&t/IE

UKR ó
czE oK-t-2a13t
GER }2005
czÉ ox.l_!52_l9e

svx otrs
czE oK-!4&
auT 310022t@9

RUs EK - 3€25
czE oK-!48i{
czE oRJ€7-rl
GEH D2O2'

G€R Dt72o
czE oK-t-22047

svK oi+ree
ruŤ €ooóoo(x]
czE oK-r-3{pl
GER F2027

czE oK-|67-20

GÉR o_ařl
svK 0&1447
czE oK-l-219d2
czE oK.'4í{6
AUÍ 32oot9oq9l

svK ol,Lt842
rus EK _ 3€23
HUN 2Sa\190.
GER o_2zš'

czE oK{-agcs
GER D2i2'I
G€F Í>2Í)ó

r(o lm 10o

lD too t€Í'

t€o ro tí!
t@ !ď' ltn
to t& ló
r& tm t&
!& !Ú lm
t& lm lm
r& t60 lD
180 l@ 160

18O t8O l8o

r& tEo lm
is t& rao

too i& í8o

160 180 l{to

ím l8o |Bo

tm 18O !75

í60 í& 172

r8o !8O l8o

rn 18(' t@

160 1@ 180

tBO t60 180

l7o l0í 'l8o

171 lď' l8o
!80 180 l&
ls tao 18O

rBo !80 180

r80 150 13t

r& tO lsC

iÚ l& 72

lTl t@ l&)

lÚ tÚ lÚ
tď' l35 tf

l8o !& l€o

l& tó 1€o

to laÍ' 1&)

tó tÍ) tm
ttb 1o l&
tÚ tm !&
|60 !Ú 18o

t€o rs l&
t& rD lEo

!& !60 IEO

lm !Ú t6o

ls tÚ l8o

im !Ú 160

r& !o 160

160 llÍ' lBo

l8o !Ú t&
ls tď) tm
r& rm 18O

trc ld) lm
too 166 l&
iď' !m 1€o

lm 'ťD 
152

1& tÚ l&
r8o !&t l5l
i8o l8o 160

1A2 t& l&
l8o t& lď)

t8o rm l@
t8o !S 18O

!80 rm 18O

!60 raf !s
t6o s5 r0o

!Ú 
'5a 

6í

t& tÍfi 3@ 12D

t6 1922. 3(! 342

l& laa:l ÍD 2d|

!o !el! s 271)

rs 1806 g) 24
lÚ t7.3 il' 16al

ro t725 txt 165

tŇ !g o l2a

tm tBz o 72

t o t52' 6?
|Ú l52a g
t& t& &!2

ío l,gt 28
t8o Í.7o 2lo
t& lt50 lso
lď' 14@ lag

r80 1255

r80 1252

180 1250

lÚ i2€
t& 12rc

160 1zJ2

ro r23l

tÚ Í225

t,(5 1Žá
1a 1ž2
t3l l2ll
tBo ll87
!s lt8ó
ío ll52
lo5 í'ao
1BO tt35
lal 9(F

s
J

s
s
s
s

s
s
s
s
s
J

s
s

s
s
s
J

s
s
J
s
s
s
s
J

s
J
s
s

KATEGoBIE FíB

Poí St č Jméno a

l l23 GALIŠ Anotolieviě

2 13l PUMPLER lngebotg

3 124 SALZER Klaus

a l32 wlEsloLEK Baineí

5 r29 oHoLASTAVil
6 l 'l7 SE|FERT Andíei

7 .l33 WIESIOLEK Thomas

8 t l5 oFELsE oiÍk

9 t28 TURNER Edmund B'

1o 12l BUČ|NAJan

I 1 1 t9 FEJT Pavel

UKF 113

AUT 3100221 'l

AUT 32001900411

GER 0-427

czE oK-43-133

GER O-2t 17

GER O-1792

GER 0-2079

usA N17799

czE oK -1337-0

czE oK-1-308-14

tso 150 150 1463

150 150 150 1408

15o 150 150 íl93
160 1s0 135 t18s

15o 15o 150 1í60

tso t50 10o t14s

1?6 150 124 1097

15o í5o 10 10t4

15O o 0 9OO

t1o 0 132 894

138 o 0 866

s
s
s
s
s
s
s
s
s
J
J

?10 180

210 180

210 180

210 180

210 140

?10 175

192 t80
21o í8o
21O 180

172 180

210 .l80

180 180
'tBo 180

173 í8o
íB0 18o

180 180

r80 180

180 135
'l s0 í34
180 180

120 18{)

158 180

263

208

KATEGORTE FlC

t l0t GLISSMANN Uwe

2 '106 F|ACHMANK|NE seÍgei

3 l05 KAPUSTA PeteÍ

GER O-21 t6
UKB RA3O3
svK 6902

s
s
s

230
20s
240

180 18O

126 180

180 138

130 12m
tí) 1079

0 738

180

173

180

150
't50

0

t50
95

0
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:'.Ie in:ch 24. p^ ?-\.b.]-995 s: 1éta1a v
r:I8ickén He]-chtarenu traii.ční nczinárcdní
_,eut!ž vo1ných mode1ů kategcrie í1A3C se-
rjá1u světový pohár p'od r'ázven ''PAiríPA cUP''.
luší této soutěŽ= a ;e;írn velkýnr prcpagá-
torem ;'.' u nás velmi cobře zr,án'ý Cenny
3reanann. Této scutěže se pravlce1ně ú-
častní náš iIonza :/o:ejpka a s nín nepra_
vid:]-ně oatší čeští node1áři.

]outšž se 1étá na vojenskén cvičišti'
oož se projevuje r'n'nožství děr z nicbž
nškteré jsou ;ako naLá jezara s vodou po

pás. DáIe je na plcše zapíchnuta ce]á řa_
da c'ričných pur'. Á toto vše způsobuje' že
soutšž v ije}chtel'enu ;e fyzicki'nároěněj-
s1.

Letošní ''PA],|PA CUP'' se vyznaěova]- širo-
kýrri startovním po1em - 96 scutěžících v
kategorii FtA' 41 soutěžících v kato8orji
FlB a 13 'r kat.'.gorii I13. To ja skutečně
slušná úěasi. Rovněž tak na celé soutěži
panovala přátelstá /"Gooc lcck'',/ a+"mosfé-
ra. Tu "způscbila'' velni dobrá otgalízz-
ce scutěže /asi taková jako u aás/. Stra-
vování i ubytování bylo zabezpečeno pří_
no na ploše ve vojenských stanech. Noc-
leh ve stanech by} zdarma. Na plclše byl
i carnp. Tyto podmínky zřejně dokáží při_

vÝsLlDKY

i:]<gt široké pc1e soutě žícíci:.
'.'šechn.l scutž ž,: začínal1_ o: 3 hocin,

3 cut:ž kat:gcri: FLii cvIa ukončena ve
21 hocin. Pcčasí by1o vce1ku s]_ušné - ji-
hozápadní vítr róno o sí1e -} r-/s, cipo-
l-ecne 6 - 7 n/s, t'ečer př- roz)-éžž-víní
asi ] aŽ 4 n/s. Cel-ý cen byla rnoirá cbfo-
ha 'oez mraků.

)o rozIétévání v kate gor:i r1i nás pos-
tcucí1o c,:lken devět -.l. Grcuškovski; a
:.i. Isaenko z Ukra jirrY, S. iun;p , K.,t/. ie-
siager a D. 3auter z lJěnecka, P. Aanen z

iiolancska, !i. ícčkaťev z ^'uska, i. íerner
z ]lačarska a ;á.
V lrvnín rozIétévacín kc1e ;sne 1etě1i v

terníce tři. 0s+"atní vyčkávali do kor.ce
koIa aby to tag ''trastří1e1i'' prakticky
dc "niěeho''. Pětíminutové ir.axinun jsrna u-
]-etěli já a i', }iernar. i. Jautercvi chybě-
1a ;edna/! !/ s-kunoa.
Ve cruhém kolg rozlétávání ;sen spolu s E.
K=rner'en 1etě1 ve 2C,jC hooin. ŽLará t=r-
nika ''nepřišLa'' a tak jse:rr letěl v poslsc-
ní ninutě kola, ccž uri přincslo vítězství
v soutěži o 12 sekund.

xušan lrič

1567
t80 180 180 180 1290 300
lEo lEo t80 160 1290 238
t80 t80 180 180 1286
I80 177 |80 180 t277
180 ls0 lEo t62 t2'72
t80 180 180 t80 1270
t60 180 180 t80 1265
t80 180 180 180 1260
180 149 180 180 t259
180 180 135 r80 1245
t80 180 l3.r tEo t244
l2t 180 130 180 l23l
t80 t80 l:0 t80 t2l0
lso r 19 180 ls0 1229

t80 180 r5t r80 l:20

FlA
FRIC Dusan
KERITTER Ferenc
SAUTER Dietrich
KoCH}G'RE\'\íik}rail
DESI]t]GER Karl-\\'ilhelm
lSAEŇ(o \'iclor
AAJTIEN Perer
RLrNíPP Stefan
GRoUSHKo\'SK\' ]ouň
STOFFELS Horst
GLUCK Balazs
BRIN'KER Reimund
.{LLNLTT Peter
GODIIT'I{O Jean
RE\NDERS Leo
CROGLT\\EC Vincent
CUTHBERT John
DE BOER Pieter
VOSEJPK{ Jan
LALTRE.\U Jean-Pierre
STAJrÍo\'\/ictor
\t.{lC{RO\f Sersei
\íoREAL' Frangois
SCHLI-Z Dietmar
FLTSS Helmut
VAN ELDK Antoon
BRÁNID Bernard
N-\'T:IEGN JCS

REVER{Ll-T ltÍichel
BESn\.A'RD ]oěl

l2 3.{ 5 ó 7

czE r80 t80 180 lso ls0 180 t80 1260
HLrl{ lE0 r80 180t80 ls0 tE0 lE0 1260
GER 180 t80 t80 180 180 t80 r80 t260
RUS t80 r80 r80 lso 180 t80 180 1260
GER t80 180 I80 180 180 t80 180 t260
LrKR lE0 l80 l80 lE0 l80 l80 l80 l2ó0
\TD l80 l80 l30 ls0 l80 l80 l80 l2ó0
GER t80 180 180 rs0 rs0 ls0 t80 1260
LrKR 180 180 tEo t80 180 t80 t80 t260
oER l80 l80 l80 lE0 ló5 l80 l80 1245
HLrN 180 157 180 tS0 t80 t80 t80 1237
GER I80 180 tS0 t30 130 180 155 t?35
c.{N r80 153 lso lso 130 rs0 180 1233
FRq, 156 180 180 173 180 lso lE0 t229
BEL 119 180 lE0 tEo lE0 tE0 180 t229
FR{ t80 180 180 ls0 180 1{7 180 t227
GBR r80 143 180 180 180 180 180 l22l
\TD 180 r 80 180 l s0 1.il 1 60 t 80 12: l
czE t80 I7: 180 tE0 t80 137 I80 1209
FR{ l80 l80 l80 l30 126 180 l80 l20ó
LI(R t80 180 180 t80 180 t25 180 1205
RL'S 180 180 122 lS0tso 1s0t72 ltg..t
FR\ r7.r180 160 1l.il80 180 lEo lt88
GER ló9l30 ll8 ls0 ls0 l80 l80 ll87
AL-T ls0 180 t80ls0 t80 t06 180 !ls6
\TD l{2 138 180 ls0 180 180 180 ll80
FR{ 180 180 180 ls0 160 180 79 ll59
DEN lS0 180 157 ls0 l0l 180 180 ll59
FR{ 175 l80 180 lso l80 92 ló] ll50
FR{ r30 lEO 15{ lE0 95 180 180 ll19

FlB
SCHOOR Piet
CF{EESLEY Robert
TURNBULL Ghn
BRYANT Graham
KOPPITZ Albert
MONNINGHOFF Pcter
VIVCIIAR lgor
STOFFELS Heinz
KHREBTO\f Andrey
RU\TER PiM
SOMERS Jan

SAUTER Bernhard
HAUPTITIANN Herbert
PEERS Brian Russel
EGOROV Alexandre

FIC
I \\'ATSON Perer
2 STABLER Rolf
3 ROLX Alain
4 SCHENÍKES ]\'lanfied
5 TRUPPE Reinhard
6 AfuNGER Gerhard
7 STETZ llans
8 HARtuS Peter
9 i\íoZIRSKY \'alentin
l0 LIIrDNER Andreas

1234567
240 180 t80 180 180 180 ls0 t320
219 r80 r80 t80 t80 r80 180 1299

240 t80 t'17 180 180 155 180 1292

216 t80 r80 180 lE0 l7r lEo 1290
201 180 180 180 r80 180 r80 1284
201 t80 tEo t80 lso t5t lso 1255
235 t80 180 9l t80 tE0 lE0 1228

183 180 180 175 l80 t50 r53 r20l
23l |80 lE0 l80 l80 j8 l80 lló9
210 178 l7l t80 t80 t:-l - l07l

300 rso I

300 lós 2
299 3

23E {
:16 5

215 6
t98 7

165 s
9ós

l0
ll
l:
l-i
l'l
l:<

I

NED 2IO
GBR 2IO
GBR 2IO
GBR 2'IO
FRÁ 2l0
GER I90
LIKR 2IO
cER 210
RUS 2r0
I\ED 210
NED 2IO
GER 2IO
GER 2IO
GBR 2IO
RUS ti9

GBR
GER
rRA
GER
ÁUT
AUT
GER
GBR
LÍKi
GER

l3
lE0 180

180 r80
r80 176
170 t80
180 ls0
t80 ts0
175 180

180 150

180 t80
ls0 180

180 180

t80 180
t80 t80
ls0 180
lE0 ló8
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Au'l-
l. SCHOBEL sr. Fcl ix

ScHogEL jun. F.l ix
DOÍZL Alfrcd

ROr,|
2. POPA Cřingu

PETCU Oeni!l
0RAGHICI Florirn

cze
3. ňAcH Jrro3lrv

R ITTERBUSctI Karl -H.inr
ňUslL Rudolf

GER
1. FR I ESER Anton

NITSCHE Horst
PENZEL junlor Andr-crs

GER
5. SCHUSSLER E.rnhard

AcKERňANN lfcrn.r
AcKERtl^Nl,l JUnior ňrrku3

GER
6. KUTTLER otto

SCHUBERTH Hclmut
scHoŤT junior stcfan

CZE
7 . BLAZEK Jiri

CRHA I van
BERGER Bohumi.
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r00.0c rc0 00 lo.t! !a 00 il.tr 386.00

r00 lcr lll lit !00 1 I 57
r00.00 !1.00 :t.:t !t.li t00.00 385.55

1C0 lar ll0 ta !00 I 152
r00.c0 !r.il t!.c0 :! r! t:0.!! 384.00

l:t rlt 1r0 ico ::c 1 127
!5.C0 !t.00 r!.i! J:0.:t it.i! 375.66

Irr ?.0 r5t ilt il! ,t098
lt.M00:i.il :t.t: is.0! 355.99

!64 ll lea lla !!0 10,43
il.!0 $ il it.ll !t.i0 tto.00 347.65

Organiser: HOOELLCLUB LOUNY
contes!d.irecto.:t,.l.NEcHANlcKYPresidentofJurl'::
Technical supgort: lcOFtP - Pet. Kuce.e' Louny

il
lltaa rrra

ia!frlar Ltcrnaa
louidt ll]ň|llY
I l. I ., ! I

5.

l!s; Í lr l

lli l!-l.!o!il!!l

Itlatl !:rrr
::! :r-r-1il-c!t

r0!10 :!nio. lrrol
sYl ii-il-ll

sc{!lsL:l l..iňlró
ftt iil ra

lEÍo !rilrl
toi Yl ill

llLlSIllt lti lrn
5YÍ oll_tl-0l

l0tl Crin!u
tolí lI l0l

Tf,lcal ltrn
slr oň-]l-!a

Sa.tll!tllH Hrl.ut
iEt cll 20{

rlo{ lrrorlrr
ctt cit.l-{5

Dou'0tEc Írlnti!tl
c:l 0Í-|-!]-l

0tlcxlCl flo.irn
loň ln l52

GU!01 ilr
síÍ 0lí-!t-0?

illÍl.]oa!í
sYÍ 0ň-52-0l

llrul ilor. .lo!!l
cit 0l-l-all-001

UXtll Jurrj
lll 0ň-|-ll

irta f]lu
llt roltcc|l!ru

lrustllr jrrlot Jllit
til or-ll-la

EslL lta.lÍ "
clt CtÍ l-t}'|

m,- lulÚloltt
clÍ clf l{l-ll
l0sl0 i!t. tatr.
str oi-ll-!l

ttlsltl l.!.
ílss lll l0!l

llÍsql ltortt
ail Gtt Úll

!10 ico :t0 llc :!l I 500
r!0,00 ri0.c0 l:J.:! ':1 :: ::t :r 500.00

t00 t!0 !:t :!l '-'.1 1 4 6 6

i00.!! r:9.!! l:::: !t r;':::: {88.67

!!0 !t0 t:i ::! :it 1 a6 I

t00.lJ ::t l0 l:i :: l::.:: !l :: 497.00

:00 :t! :lr !:! :!l l,.ia7
loo ic ilo.i! ii;l l:!:l t! ] 82.33

l!0 !00 lal !!0 ::0 l a/rs
t00.c0 n0.00 l! !0 [0.:! t:c.!i 182.00

100 tto 2at !!0 :i! I 440
t00.0t t!!.c0 !0.c0 l!0 cl :c!.lc 480.00

!00 tro lco !00 ll5 I 435
t00.00 r00 00 lc0.cc i00.;c il !l 478.33

]0! :l! ::' í0 1:0 1 433
r00.00 !1.61 !!.00 100,!0 110.00 411 .67

!o0 lí0 !]0 i00 ]l0 'l 430
r!o.oo ri!.c0 is.6l iro.i0 ii0 co 475.67

!00 1!0 t?l 100 ll0 1121
loo.00 ilo.00 l!.61 rcl.cr i:0 00 475.6.7

too 100 l2l 300 1!0 1126
r00.00 r!0 0! Ts.13 r00.0c lc0 0c 475.33

too l!0 ?t! 30! ico 1 423
t00.00 tc0 00 i. !! l00.cc !c! 00 474.33

t00 l!0 il! !00 100 I 4 1 5

100.00 r!0.00 ir il r00.cl ic0.00 41 1 .67

!00 lto tot 100 !00 1 406
r00,00 m0.00 6a,il t00.0c rc0.00 468.67

t00 100 lr0 !!0 ]l0 I 390
100.00 1i0.00 il.1! 100.0! icc 00 463.33

t00 !!0 r!0 !r0 1!! l 380
!00.00 r00.G0 6!.il !6 5l r!0 00 460.00

!Ú tat tot Il u 1366
rc!.!! n.al tt.ar ta!,il llt.al 455.3/t

na ill ilr tra t50 r 365
'laa.al ll.n lCa,a! lal,lt t!.3! /r55.00

tcr laa Út tlt $s t 364
l!|.!a l0l.aa al.!! lal,al ll.lt .15,4.66

taa .'ua ttt ut {t .1363
rrc.il tt.t! lt.il ta.r! r!a,t! 454.33

!!t lta lla lts Íl 135t
r00.a! ll.il a!.!! ll.ll tll.al r]50.33

t00 !!! ll| u ttl 1335
rlo.rt re0.c0 la.a! li.x t00.!c ra45.00

100 !00 tl! tll !!0 1329
r00.00 r!0.00 il.00 at.!0 t00.!a 443.0O

!0! tot lt! tlt tot 1327
t0f.00 a!.0! l!,!! l!!,!! l!!.ae u2.33

2t! tll lra n! il! 1325
!a.!! tt.ll lt.ta la.l! rol.la r]41.66

lt! u! tal lrt lll 1321
la.ll la.lt l!.lt lla.tl l00,lt /4i10.33

!0a ilr u! il! tÍ t3II
rc!,!! !r.tt il.at lt.al !tJ! 439.33

r0r rla r.t tlt t$ 1300
r!!.0! lla.!a rt.i! ta.!! l!!,aa 433.33

tlt tta tat l!! t!0 1297
r!r.f0 ar.al il.at r!0.!a r!!.!r 132.31

tll toa tlt Út l0! t285
il.il r0t.0t a!.al t0.00 rot.!! 128-31

!00 ilt ill tlt !0! 1283
r!0.!0 n.!0 lt.l! ll.r! l0!,00 127.66

100 r!! lt! r!! !0! r 275
r!0.00 l!0.00 ll.!t ll.ll l!!.c0 425.0o

too ilo tao l!! t!0 1210
lo0.!o t0,00 !1.!! 100.!t 100.00 423.33

RES(Jt_-rs
WORLO CUP JUN I ORS

loulat luillllY
r. t. l. a 5. I

,:"]il; --];;;,;;i-';;;-",;-il-';;;"' ;;; 
"";;;;'

stÍ 0ll-ll-ot l00.00 l00.00 l00.00 1i0.00 ll.00 4B7.oo

2. rllrsrlll jllior Juli{ 100 2l! 100 !l! l!0 I 365
sYÍ oi-l!-Io l00.o! ll_ll l!0.i0 l'0.00 !!.]! 455 .00

n

lt.

1C0 ilo r!! ilt t00 I 363
l0!.!0 !t.!l r!.r0 !l c! r!0.c0 454-33

ilr 30! I{0 ill iot | 245
tl.al 100.0! 15.ll il l0 1i0.00 ia I 5.3/t

l0o !00 !0 ?!r lto I 2 I 9
r00.00 10c.00 r0.00 fi.]] i!!.00 406.33

!!0 t0! !! 3!t :tt r I 59
100.!0 100.!! r0,!! r0!.!r ll.ll 386.33

tlt llt l!0 ill ito 1127
ra,0! !!.0! il.ll t!.0! l!.rl 375.66

t$ zr0 rll lil M lo98
!t.3! t0.00 !l.u !!.:r 15.00 355,99

scrRo9PS

sUňl{^RY - oRoUPs

tr.

l!

l.

z.

4.

7.

ROM
POPA Cťingu
PETCU Dani.l
DRAGHICI Flor{an

sv t<
TREGER I Yqn
NosKo in9. Pclor
VALAST IAK I'ti I an

CZE
BLAZEK Jiri
CRHA I van
BERGER Bohumir

svl<
'{OSKO 

junior Pavol
NOSKO junior Potcr
VALAsÍlAK Juníor Jul lu

GER
SCHUSSLER Bcrnhrrd
ACKERiíANN ií.rn.r

^CKERňANll 
jun lor 11arkur

GIER
KUŤTLER otto
scHUBERŤ}i Holmut
SCHOTT junior Stcfan

GER
FR I ESER Anton
NITSCHE Horst
pEilZEL junior Andr.a3

eze.
iíARTAN Frantisck
HACAR líUor. Jog.f
KALINA Jlri

tl30t1 r

1221 3'

405,1 s

/aO,aS s

3976 s

3565 s

3614 s

3609 s

143/t.66 f

1408.00 *

135r.33 X

I 348.33 t

l325.Ot I

122a.32 X

1204.65 X

r 202.99 t

t{- llrrr Ji.i
ctt 0r-l-!l-l

1!. illlÍls ltor
m il-r!-al

21. ltlttc tilI
Itr oil-ll-ll

ll, lultl .liri
ctt at t-t!-lt

ll. ll'IEoÍÍ l|rt
6tr ďl l0I

il sÉllÉ^l Ju
ltr oí-ll-a!

!0 rctalgu lÚtl.
cll ír l0l

]l ioTit llí?.a
r'!r rnllooal!0ll

li. sSoltl rt. trlir
rur r{r!!o0l1000l

l: clir rr.n
::: clí l!_!l

3.

5.

5.

8.
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CESKY POHAR F1A, FiB í F1C
vÝsleoxovÁ ttsttrun ČesxÉHo poHÁnu

xntecoRtíFlA F1B F1c

ceský pohál F1A F18 Flc č l77
FFlvlC Olomuc Z Havelka Fischemva 19 Olomouc 779 OO
1 4 1995
pozeňky zD senica na Hané
JosoI llacil llliroslav vyma2al lng zbyněk Grcssman4
zala2eno,sné1enÍ pzdéi déšťleplola o-5 C' vtll 1 -3nýs

Názcv 8 čislo soUtěže
Poiadalel:
Datum konání:
Mislo konánl:
Sportovnl komls!
Poče3l:
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čís1o soutěžo;

iiázov soutěže:

?ořsdete1 l

Datul g:ílto:

i'ecitel so[těŽe: ]á}an Z].esák

Sportovní konisař: Jaroslav Se rád
Počasí: obl1čno až zataŽeoo, i6p1ota

vítrSZaiS )-rú3
Kategoríe: FL{'F13'í1c

Katecorie Fl-A,

1. lllDr.o-csef Eacar 0K 481 01 FF!{C Clomcuc
180 180 180 180 1E0 rec

2. Jiří Nrítrlovský cK 304 01 LW( Senily
r80 r80 L75 180 r79 1e0

]. julius Eladil cK ]40 c1 L:tr iironěříž
180 180 leo 13C reo 180

4. 3obunil iíIíoa 0K }06 04 l'Jf( Kutrui Eora
L55 180 1e0 r80 1.80 1e0

5. llilan Bgzr cK 5e 02 Ll4( .'I( Endac ikálové
143 l8o 180 180 180 180

6. f,ilea Z1gsÉt aK 44 L? Il( Chndin
180 t8o 169 L?) lao leo

1. čoatoír Áezníěst oK 34o c5 LllK iíroněříž
lao lcB 180 1a0 180 lEO

8. Jiří Blažek 0i( 59 19 LMK Eorní Smmó
1e0 1c6 180 1e0 180 1e0

9. Rob€rt Dvořák 0K I'2 199 .4'eK Chrudio
r01 180 r80 1€0 180 r80

l0. .;arog].av Bosák CK ]40 c3 LM( ]ronrěříž
18C 180 152 180 r?6 180

Ll^

MEMoRIÁL JILJÍ HODANA

}lenori'ál .;iIjí i{odam - 4. rcčník, Jcutěž
ser:álu Č;stoý;ohár a}Á,3,; 1995

ýocelklub a i'aroklub ahrudiE
sobo+'a 2c.5.1995 /pto nepřízeň počasí scu-
těž pÍeloianz/, 1etiště -l'arcklubu v !bru-
d iri

lJ - 16oC,

rec 126c

180 1294
+110

L14 \254
+1.C2

r.80 1215

)EO L2?3

i30 11 94

180 U88

l80 1te5

É0 1Ia]'

Il8 1176

ct ' v
ýl0v0 zaverelÍt

Závěrečné slovo bude tentokrát velíce stručné. OnIcuvám se za určité zpoždění
vydání tohoto čísla /vše dohcním ve finiši cruhé polcviny roku/. Nedostatky, k-teré
by1y u nčkttrých odběrate1ů budcu tínto ěíslen, jeho distribucí prakticky odstraně-
tr)'. Fokui b,',' s': pl'o-Dtémy pře stó ob;evi1y, ozvěte se.

Hodně sportovních úspěchů přeje

].l. Dušan Fr:a aK ??c 9? ).r( Chrudia
_ 180 70 reo ieo 1e0 1ec !3c |. ic

12. "-iří iinet OK 49} cl '-!E{ CK Liberec
l30 1e0 129 l'eo 1€0 }30 ]-12 1]:l

1]. Zdacěk ievclb' oK 4e} c3 iF!.C Clonouc
16C lEC L2O r55 r80 155 13C 1i.lo

14. I-ibor Stárek CK 5? 20 L\K Cboceá
130 180 l8c 9? L62 l80 ].47 i:21 Žák

15. 3obuslav !.ýz cE 5? 11 Ll.K Choceň
130 180 9A Llt 13C 130 130 11C9 ;uaicrtó. Frentíšek Jloziga cK i94 cl LL'K Čmlák tiolešci-
98 IBc 1ó' l22 1e0 1e0 ]ep 1135

17. Io€.vrBtislav Bá_k oK -ic4 c] L}5i Senily
180 177 \59 8l L?2 180 180 lCEl'13. Ivaa Crha CK 49 53 LUK Lomice nad Foc.
150 180 l.tz 93 180 1.62 L8C l-C67

19. Ing.vojtěcb Zin CK ]4] ct uoK Aeroklub gnoi;;-
130 tce \?o L15 180 114 1e0 1C57

:c. "'aro8lev Urbánek cK 44 18 !& Chrucio
t1? 96 r73 r13 L?2 l8C 1e0 1Cl5

2I. Lucěk t1atyska cK 69 r' L.!{K Boraí Branná
51 reO l8C r80 el 59 16C 891, ;unior

22. v1ad:Eír Tock CK 3? 31 LyK Pladsc Xrálové
85 17t 62 65 1e0 1*q0 e6 E-lC ;unior

2J. .]au Vácha 0K eí 51 LrK Eradec Kré1ové
75 60 90 reo 70 1e0 1]'] 1B 

'áí'24. ial Vácha 0( ďí 52 L}Í( Bredec Králové
a 73 73 101 143 L00 152 710

25. Erantišek Dvořák CK l52 109 AeK Chrudio
lle 43 79 Ue 71 114 96 6)9

veřejná obchodní společnosl
}'IETAIURGICKY TECTINICKO OBCHODNI SERVIS

Poděbradava Tz

537 0l Chrudim

Tel.: 0455 43 894 - 5

Far: 0455 43 895


