
1992

oBČnsNír PRo pŘÁrELE VolttÉHo LETU

FoTo PETR vlŠrHl



2

3

415
516
6,

7

I
9, ro, 11

11, 12

12, 13

14

14,15
16

16, 17

18

19

20

2L-29
2L

2I) 22

2?

?3

23

24, 25

25-24
28, ?9

30

31,3.2;33

33r

34

35

35

36'
37

34

voLNÝ I,ET

2

oběasník

obsah, ťlo Volného }otu přispěli
Pár slov pro Volný let
čruos - infornace z ěíruroati
čurmu - zprÉvy

Licence na modelu

Mistrovství Evropy a SP FLE

líistrovství csrn FlÁ'B'c
Skúsenosti e konpozity
J. Cbelr ''Když ěasovaě' bk
apole}r1ivý

Jak střílejí v Aýv.,/ SSSB

Nabídka tá,bora

FM "Raťlulka 91í

Profily /cóttínsen/
Itodel nA "NR. ? - 90"

Model FIB "W 5"

Model r'AA - 27" L, Andrjukova

Model ELE Ing. Ivana Trógera

Létejte C0,

Na okraj
Návrh pravidel
Velkrí cena C0,

coz-EURo-TRoPHY
Soutěž v Ústí B. Ofl. a Bakousku

Mode1 'Super Julián" Dr. Bcnedeka

Ja]< to děló Dr. G. Benedek

Mode} 'WlI - C20" lflaltra IÍacba

Bratrstvo volného letu
Žebříěek nejIepĚích sportovců čR
v leteckén modelářství za r. 1991

Výsladky SP 1991 ve volnén 1etu

Hraaickó novoroění liga A1 1992

llajstrovstvá SR FlE 199r

Pozvárrka na 'Pražskou ligu'
Kalendéř soutěží SP 1992

Slovo závěren

PňÍffi čÍslo \rYJDE v ÚERvIW 1992

I ,:Er

pro přÁte]'e volnóho tbttl

W
l{ilao Vyťlra

J. Urbánck

J. UrbÁnek

rng.1.HořejĚí
Ing. I . Kornatovský

Ing. I.Kornatovský
Ing.I. Tréger

J. 0re1

z TmRuÍKsENSE pře1ó-
žil l{artin Zlesák
L. Apeltauer

!(IDr.J. Bacar

S. Kubit
U. Brff, llz
V. Kubeš nl.
V. Kubeš n1.

Tng.I. Tréger

P. Vašina

Dr. G. Benedek

P. Vašina
Ing.L. širotý
A. TVarůžka
J. Urbá'nek

f. Kayaao

Iag. V. Ziua
Ing. M. l.lravec

l{, Vydra

M. ZlesÉk
37

ts$*r r

Do čÍSt,l pŘrspĚtr:

Jaroslav Urbáaek
V lipinrícb 800
530 03 Pardubicc
Milen Vydre
}íolákova 574
180 00 Praha 8

Ing. Ivan Boýejší
Nad přehradorr 15
32L 02 Plzeň
Irrg.Ivo Kornatovský
Pod nádražta L28
331 01 Plaey
rng. Tvan Íbéger
Partizá,nov 1
o3t 01 L. uikulÁš
Jaronír orel
l[ovoveeká u0
68'6 04 Kunovioe

llUDr. Josef Hacar
Letců 6
779 00 Olonouc

Vladinír KubeĚ nl.
Nerudova 663/LB
391 02 Sezimovo Úatí
Petr Vašina
Beranova 1245
562 06 Ústí nad Or1.

Trrg. Luboš široký
Dopravn{ 3l
318 04 Plzaň
Antonín f,varůžka
Severaí YII/5I?
141 00 Praba 4

\

t992

Vyclávé xilan Z1esák'
l{a výsluní 371
53a 54 Lužc
TeI. O455/99L302 - dona,
o455/%ffi - zaněstnání.
Rog.zn. LL/R - 3LL/9O
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Pár slov Pro VolnÝ let
líožná, že vydavatsl již oěekával, zda

také něco napíšu a zasíláníB ěasopisu ''he-
coval'. A nohu říci' že ne narně. A1e abycb
opravdu něco napsal, uá.n k tonrr rÁd urči-
tou gituaci, kdy přijdou núzy a pak tužka
píše sana. A to se stalo právě dnos. Dopo-
1edne byIa zinní liga b.á'zedel aa Letná,
pak útulnó tep1o donova a nábodou i k1id
sanoty. Nobud,u unavovat lyrikou a senti-
nenten a proto raději k věci.

To, že já bývalý ''úěkař", dnea více fa-n-
dín volným nodelůn má příěinu v nán vztahu
k přírodě. L že o volnýcb nodelecb se dé
psát hezky, zajínavě, že ja také jeětě co
vynalézat, svěděí i tento ěasopis. Já jsen
už trochu i'v5padl' z toho vynalézání po-
hrd jde o nodaIy, ale nyslín, že spíĚe no-
bu neditovat nad orgaaizací soutěží a hod_
nocení výkonnoati.

Znršily se výkonaogtaí třídy ani ne tak
z politických důvodů' ale protože ťlosud
užívaná kritéria výkonnoeti byla zaněřena
rra }gantitu tříd. A to přece nenusí být
nejkvalitaějĚí nodelář když uletí první
třídu na jedné eoutěži. Já bycb byl rád'
aby ae k něěenu použily žebříěky. Když něk-
do je r.Írbříěhr mozi prvníni, tals asi bu-
de tlobrý. Proě by tranóři nenobli podle že-
bříčku urěit za up1ynulý rok počet nosite-
1ů odznehr 'Ci. Ale také urěit 'A" a'B'.
Když ttnrbý rok budo u1t někdo znovu nárok
!8 'C', bylo by to už "stříbrné C". A další
rok už by ně} třeba zlaté "C' atd. A kdyby
něl někdo "c" také v jiné kategorii, aobl
by nít k tonu dis.E6.nt. Toto už jeou pří1iě-
né detaily, ale nyeIíta, že to je zase jen
nějatÁ farrtazie? ZapřeqýĚlejte a poĚlete evé
stBnovisko nebo návrh nÁrodním nebo federál-
nín trenérůE. A snad by se nohly přidat i
jiné kategori.

Ta^k jsen se trocbu rozepsal, ale snad to
nebylo zbyteěné. lláE i trochu obavy o bu-
doucnost, když vidín stále známé tváře a ná-
1o juniorů. shůteěně se ni nedaří přijít na
kloub věoi a cbtěI bycb věřit / a já' pro ao-
be jsen vlagtně přesvěttěea/, Ža je to i vi-
ra výrobců. Ti ještě nedali do obcbodu ta-
kovou stevebnici' kterÁ by se lebce sestavo-
vďa a uodel vždy bez pouoci nistra létal.
jestliže takový chudák zákazník dopadno špat-
ňě, asi ho už nikdy nezískáno. A t€ó ai před-
stavt€, Že v současné době se prodává nate-
riÉlový balíěek - pěknÁ balsa. Poblédnete

lépe na obsah a ejhle, potištěná prkén-
ta. pěraě upravenÁ do obdálníků. Á jak
potištěoÁ; ostrá rohy některých d{1ů sc
dají uříznout jen'X_acto' pilou bratru
za Kés loo'-. /Zdovu říká.n - Jarda Nová'k
z Liberce již léta ví, jak se dá' vyaekÁ-
vat,./ Všichai zatínní výrobci jednodu-
chých nodelů snaat nikdy nepracoveli v
kroužku s partou nalých kluků /iesl).íže
pracovali, tak udělají stgvebnici jako
pan Doupovec z Brna nebo Vít uqstibuba
z Bodonína _ ten už bohužeL aaŽíje/.

Žá*yně t enka Sázavská z Cbrudirně dokáza_
la v uplyruló sezoně "napróskat" klukůn.

Ano, všicrrni, kteří se chtějí nodelďi-
nou živit, ai přece nrsí nejen zfukat'
ale také vycbovévat záIazníky - noclelá'-

1itioky, bučle to teá nÁuor důležitý pro
ekoaonihr podnilate1e - nÁbor kvalitou
a lácí.

vytrva1osti přejá

Milan Vydra
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ČeSKoMoR srcÝ MoDrnŘsrÝ SVAZ

7 předsednictva
Adrosa cekretariátu je: člllíos' U Pcr6e-

renky 3' l?o OO Preha ]; tajenník !íiroslav
Navrátil, telefon 802604.

E'uby Svazu, které vyržívají prostory v
bývalýcb 01I Svazarnr, nraí nÍt uzavřeny ú_
jenď sn'louYy.

PojiĚtění nenovitoetí ve vlastnictví
klubů bradí kluby ze svých prostředků. Po_
jištění z odpovědnosti organizace /z ěir
aoatí/ platí do I. ětvrtlatí 1992' na ťlal-
Ěí obilobÍ bude uzavřeao.

Klub
Pnívní subjektivita kIubu je nutú zej-

uóna pro hospodaření s najetken, při zalo-
žení tluuovéLo úětu, přii provozovllal bospo_
dářské ěinnooti, kterou povoluje Svaz apod.
Právní subjektivitu lza uděIit níatnínu ^' 

,

klubu nodelá'řů, pokud vyhovuje zákonrr
č. 83/90 sb. ze dae 27.3.L99o o sdnržováaí
oběanů, kteý stanoví v $ 6' odst. 2.

lÍávrb na registraci nobou podat aejoéně
tři oběaná, z nicbž alespoň jeden nusí být
gtarší 18 let. Uvedou, kdo z ěIenrl st8rĚí
18 1et je znocněnceu oprúvněqýn jednat je_
jicb jnéoer.

Při znrĚení klubu nroí dojít k najetko-
právaínu vypořádání vůěi SYa'u. lbjetek
k1ubu pořÍzeaý z dotace zůstóvó ejetken
Svazu.

člengtvívklubu_gvBzu
čleael k1ubu a Svazu se občaB stévá po

zaplacení členského příspěvhr přta výbor
klubu a př-odÁn{n ělenskébo průkazu na
ělenské scbůzi /rcal;atí pro individuáId
llana^uví/.

Inťlividuálaí ělenství v čuuoE

jeťlen rok je 1@r_ Kěa'

črenaqý průkaz po zapIacení vystawje
eekretariót čltlos s přiděleníl liceněďho
ěísla: OK aEbo cs 1 - ooo - pofuilovó čís1o
/přidělí čntos,/.

čIengkó ořísoěvkv na rok 1992

Výěe ělenskýcb příapěvků pro rok 1992
zůstóvá' ve stejnó qýši jako lonir

- vyděleěaě ěinní 40r- Kěc
- aevyděleěně ěinní a nl. do 18 let

20r- Kěs

členstó příspěvky uhredí klub brooadně
za vĚech4r ělony klubu složeirkou "A" DB

adresu čntos, U Perga.nenky 3' 1?0 00 Pr&-
ba ?, ěÍslo úětu 54931-011,/0100 KB Praba 1'
konst. synbol 379, variabilaí synbol l !6-
gistraění ěíslo 1!u!u,/01. Na zaťlní straaě
ve zprévě pro příjenco se uvede odboraost'
poěet ě1enů po 4Or- Kěs a počet ělenů po
áor- xěs g rozdělenín na nládež a např.
důchodce.
V případě placení příspěvků banlrovnín pře-
vodcn je ě.ú. 

'4931-011, 
XB Praba 1. Y

tomto přípedě je třeba zaslat sekretarió-
tu inforlaci o sloáení ělenské základny.
Po obdržení doklaťlů o zaplacení bude na
klub zaslán příslušqý poěet čl. zná-lek'
které si každý platící ě1en vylepí aa po_
slední straDlr průkazu-licence. Bez této
znánky je průkaz aeplatqý.
č1enské příspěvky je třeba zaplatit do

30. březrra 1992,

7e sekce let. mode!ářství
Na svén 3. zasedání v říjnu 1991 sekcc

leteckóho nodelářství schvál'19 náYŤh Tn8.

Ivana Eořejšíbo na Ěirší noninaci dnržatva
čstrn pro rok 1992 v kategoriích ElA'B'c 

'Da ElE /víz. Volqý Lel é.4/9L/.
Sekce let. nodeléřgtví dó1e scbválila ú'

praw "Soutěžníbo řódu čsuos'. Uvédíne us-
lanovení týkajícíbo se příznivců volného
letu:
- o pořádání lí čstrn, celostÁtních a ngziaÁ-

rodních akcí se ucbázejí kluby vždy do
konce ěervna předcbozíbo roh.r;

- záklaťtní soutěžní vklad oa u Csrn a celo_
státní akce urěuje ocborruí aekce;

- ucbazeč o poř{dání rezinárodaí soutěže
navrbuje výši zókIadníbo vkladu a scbva_
ruje ji odbornÁ sekce čsttos,

_ na EozinÁrodnícb akcícb růže pořadatel
vybírat základnÍ vklady jen v ěs. něně
a v jednotné výši pro zabraaiění i do-
nácí úěastníky;

- o schváIení žádosti a přitlěleaí akce roz-
bodne letecká sekce do konce z6íti

- ze zařa;zení akce do nezinÁrodníbo kalea-
dáře zaplatí pořadatel poplatek vo výši
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stgnovené každoroěně
čsuos.

předsednictveu
Jaroslav Urbá'nek

CM KLeM

Přcdsedar

členové l

Ing. Otakar Pavlík, Hírová aás.. 23, 293 01 lÍladá Bolealav

Vá'olav F\rra, Sreěenská 775, 274 0r sbď
Irrg. Oldřicb Vávra, 8I crí \n1ay 21 

-Jařoslav Vosáblo, Ďalackábo ffi, 89 11 Peěky

Trenóřír rng. T. Bartovský - katesorie_F3B, F3F' r3E' tEn ' F3B' F3I
BěÍoborgké 139' 169 00 Praba 6

R. Bukovanský - kategorie F3A' F3A-x' F3c' F3D' Bc_P' RC-Vrl Bc-u1'2'
BC-t{Elr2

Cihelaí L5tl l 135 06 Karvint

Ing. P. Rajchart-- kate.orie F4B, tr4c' sult' Rc-uu' lllí, UŠ-st'rt
Polední 37r 3t2 6 Plzeň

J.Sucbonel-kategorieRcvl'Bcv2'Bcv2Pu'F3J
K rovinán 2) Lfi 00 Prnha 5

A. l1arůžka - kategorie E' A1' A3' co2, lÍoř, lbin, M C02l Pist" 81' P3o' P3'
cl, FrD

Severní yÍÍk]t& 14I @ Prabo 4

J. Urbánek _ kategorie ELI'B'C'E
V Iipinóch 8oo' 53o 03 Praóubioe

IDg. B. Yotýpka - kate6orie F2I'B'C'D
TiĚaovská 121' 613 0o Brno

Výsledkovó liatinv

VÝkonnostní třídv
Pro rok 1992 zůstávÉ v pIptnoeti stá-

vající ayatén W.

lEladv naJoltěže
Výši vklailů urěuje pořadatel v propoai_

cícn pro všechny věková kate5orie a dnrb
goutě'že. Pro neEleny čntos je vklaó zPra_
vídla dvojnÁsobqý.

Dok}attv účaslníka goutěží

Věkové kategorie

Na vĚecb soutážícb, věetně u čR' se ló-
tÁ ve všecb věkovýcb kategoriícb' pokud ne_
ní atanoveno jinak. Kategorie:
Ž6cí - rok ng.r. 19?8 a nladĚí
žéci pro sTTl{ - nar.od 1.9.1917 do 31'8'1982

66"g1n{ken soutěží SťtM nůže
být pouze žák zDš

Junioři - rok nar. 1974 aE Lýl1
Eenioři _ od roku oa^r. 1973 /věataá/

Kalendář soutěží rozeslal tajenn{t
čnráš v_ lednrr 1992 vĚen klubůn poóle poč-
tu zaplacenýcb výtisků.
NovLpravidla

pfipgq{nky ěi úpravy ke stévajícín n{-
rotlaďpraviálůn jó nožnó zaglat přísluĚ_



ó

nýn treaórůn do 30.3.1992. Névrhy úpravy
národnícb pravidel zpracuj{ trenéři do
30'6.1992. Celkovó uspořádá,ní zajistí
Ing. Vávra do 30.9.1992.
Žebříěkv soortovců za rok 1992

Jednotliv! zá'jencí o zcíazanl do že_
bříěku zeĚlor tři nejlepÉí výkony' Pří-
paduě dalĚí výkony na adresu příaluĚnóbo
trenóra do 15.11.L992. Zapoěítávají se vý-
ko41r doaažené na eoutěžícb uvedeqýcb v ka-
lendéři soutěží čn a sn od }.1. do 3I.10.
L992. V žebříěhl je nutné uvédět:

- jnáao' ěíslo aové licence, věkovou kate-
gorii, ěíslo soutěže a doeaže4ý výkon
/v kzt. F]Á'B'C věatlě přepoětu nz 1-26Cn./.

Výkony do žebříěku je uožnó zprrcovat
kolektivní žebříěek za klub ěi oblast
jednotlivce.

Kategorie, v nichž se sestavuje žebří_
ěck:

FLA'B'C'E - J. Urtr'Áaek
li' Á3, A1, BI' P3o' c02' P3' Ehal., }foin.,
FlD - A. IYarůžka.

Z ilotaoe lÉurv urěené ne rozvoj vrcholo-
vébo sportu a na práci s nlédeží bylo při-
<iěleao 90 tis. Kěs pro volné modely; I{ávrb
ne jejieb využití, respoktice rozťlělení m.
teriólu, přcdloží treaóři na první scbůzi

V letošnfu roco koněí nožnost používání
stBrébo liceněníbo ěísle, a proto uvádín
pro vyjasnění ěláaek rng. Ivane Bořojšího
v lodeláří é.5/9L k oznrěování nodelů po-
dle pravidel FAI.

"havidla FAI o ozneěeú.lodelů ee 8^8i

před dvěua Iety trochu zněnila a doaud je
aezná každý. Jejich znění je nrisledrrjícíl

2.3.5 Kr,ždý nÁrodní a'eroklub přtbírá.
každý nodel přihláěcqý ng De2inírodn{ gqr-
těže a v3rdá, pro každý nodcl specifikační
kartu, zajištěnou FAI. fálepka, rovněž za-
jiĚ[ovaná FAI, ncbo oznaěení podle vzoru
nÁlepky nrsí být na každén nodelů.

Pozn. V nÁlepce jaou rubriky pro ěís1o
liceace FAT, které se jinde na nodelu tc-
dy vůbec nqnusí objevit, B Pro identifi-
kaěa{ kfo nodeIu. [álepka je nr nodelu
jen jedna.

2.3.6 l<a;ídý noťlcl nueí být oznaěen i-

E rocc 1992.

Význanné soutěže votqých nodelů v čsrn
v rocg 1992 __ - -

Soutěže 16' E a SP jsou uvcdeny na
jinén níetě v balendáři FÁI.

Ii:!:g:: lvl -!9l!-tllf r9
18.-20.9. - P1asy /vlz v jiaén aísté/

li:!:g:glri-qE
č.1002 - 5.9. Slaqý FlÁ'A1 - junioři

Vác1ev t\rra, SneěenskÁ 775
274 oL sla\ý

jako
í z,a

ě.1008 - ?6.9. Branice A1'
Zbyněk Groalnann'
753 OI Hranice na

ě.1011 _ l5.8. Podhořany u

BI
1. náje 1ťl9
lloravě

Bonova n.D.

infornaoe byly již uve-
Pro úplnost jsorr uve-

Jaroa1av UrbÁnek

C02r CO2nakety
Yáclav Kalhous, Škobí 325
,38 4, 1lŤeaoĚnicc

č.10t2 - 5.-7.9. MIadá Boles1av SlťPll
B' A1' A3' ElÁ, UŠ-gtart
rng. Haaa Vorloví, Busova 201
293 01 M}aťlá Boleslav

PoznÁnka

ffi,teré uvedené
řejněny ve VL 4/9t.,
deny jeĚtě jodaou.

LICENCE NA MODELU
dentifitaě"{n kóden /písocna l Íncbo) ěí-
s7-íce/ a tento nraí být raznaocná-n Ye sPe-
cifikaění kartě nodeIu. Tento idontifikaě-
Bí kód mrsí být na keždé ěáoti nodclu
Ářídlo(a), ocasní plocby, přední e zadaí
ěást tnrpu, pokud jcor oddělitclné/' takže
oddělite1né části různýcb nodelů sortěží_
cíbo nobou být jodnotlivě identifiková"qy
/vyiw ba1ovýcb nodelů a. m*'cl/.

Pozn. rťlentifikaěď kód je ozoaěení
nodelu, nikoIiv nodelářc. čaato ae porží-
vó zkratLa ze jnóna s pořadovýu ěíslea
např. IC-2 apod.

2.3.9 Kroně halových nodelů a naket
nusí nít každý nodel identifikaění znoěru
ÍcAo. Píenels a ě1slice nusí uýt nejnéná
25 w vysoké.

Pozn. Pro ná's je to OK a opět staě{
jen jednou pro celý notlel.
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MISTROVSTV| EVROPY A

SVETOVY POHAR F1E

1997

Ve dnech 1t_)"-13.9"1992 pĚivítáme nÁ Flané Lt Loun evroPsl,;ot-t,
a1e v1astnĚ i s'rĚt-ovout Ěpičl.;t-t v l,;al--egorii magnetem Ěí=en57g|-l mode1ů
F1E" F'ĚedběĚné FroiV.1ní -b}, 1o =a.g1áng rl .t edreglt " traditních"
národnÍch aero|,;'1r_tbu1 Sv5',.arsl,;,a, sRl']' Itá1ie' Ral,:.out=l,;a' t/e1I,;é

Británíe, Fo1sl.;a, Rumltngl,;,a a saínc=Ěejmě naĚeho CSl'la5.
Tat;'že Po rBce 1991 , |.ld), 5e podaří 1o pĚi'ré=t " Ínagnetář=l,.:ott"

e 1 i tut Po 1etec h opět na Ranolt ( sguttĚI tr pohár Předsedl, ZLt
trobrornĚřice vÍtěz Fle1mr-rt' Schutberth=e SRI! á \! drr-t!gtvech BVL a

v í tě= I van Crh.r a v
druĚ--t'rech Vc Aero) br-rde =de da1šÍ vrcho1né =et|,;ání pĚá't'e1 'ro1ného
=.vahr:vého 1étárrí , tentol,;rát Ee rde br-rde [,;c'na't vrclro1 Ietoěn í
'' rnagnetáĚgl.;é" se=ón5, l'lígt-rorr=tv Í EvroP)' a o den po=dě j i
5' sourtěĚ 1etošního Svět-o'zého polrárut F1E.

F'rvnírn jistým ťtčastníl,;em tohoto l'lE je náš rvan Erha'
obhajurjící, títur1 evroPsl'lého šarnPiona = po=1edního I'lE (199(]) ve
švýcarsl,;'ém Adelbodenlt, soutčagně s ním obhajurje i Ěe'sl';oslovensl';é
druržstvo. }''aldý národní aerol,;1t-tb má PF.tVo nominov.lt na toto l"lE tři
=or-rtěž ícÍ. Na otáel,;ut, l,;dg bt-tdout da1Ěí naši rePrE=entantí odpoví
nominační závod5,, pořádané tradíčně l,;oncerrl dltbna n;t Rané.

N.1g1edr-t j ící den Po l'listrovgtvÍ EvroP), proběhne 5" sor-ttěÍ
Světového Pohárut F1E 1993, F'lE turto soltt'éĚ je ťtčagt oíne=Ena PcL(ze
mezinárodní 1icencí FAI. Uiávěrl,;a pĚih1áĚeh n.t obě souttĚĚe je
1(:). srpna.

Program PIE a SF :

10.9.
11.9.
L./, -f .

trÉnink a PreIentace
l'1E
5P ( rezervn í den l'lE )

banl';et, VYh1ášen t výgledl'lu't
reEervní den 5P

Přáte1é vo1ného svahového IÉtání jsout
na sor-rtěĚí nebo k návštěvĚ Rané-

tímto =váni |,; ťtčasti

Ivo Fiornatovgl';'ý

Ctrrudinské nodeléř.e v závěnr uplynrrlého roku z8skoěila snrtnó zPrávB' ž€

v prosinoi nÁbte zenřol

JILJÍ E0DAil

nodelář, jebož přítonrrost na letišti vždy přinóšeta Pohodu a_radost' Létal a
vcelku dobřc Yolné větroně Fu;-Jíi;k, j'k'lsne jej óslovovali, ae snad nodo_

kézal na nikoho zlobit a Proto jsne jej něIi rédi

čcst jeho paoátcel
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tedy ornlouváu ěeskýn nodelářrin, že nrse-jí vážit cestu pro nistrovský titul ve
volnýcb kategoriích opět do P1ac. Doufá , že poloue řtaa v západnich čecbá'ch
nebude překážkou pro slovenské "volňrístcéřen, budiž všem úěastnít<ůn ná'bradou
dVoudenni nistrovství a ětrnáct gtartů v jejich kategorii.

Takže k plá.nované organizaci vlastní soutěže l

pátek 18.9. - příjezd, prezontace
sobota 19.9. - 7r3O - 18115 bod. - 10 kol
neděle 2o.9. - 7'00 - 1I'15 hod. - 4 kola

- vyhlášení výslodků

Ubytování a stravování úěastníků nistrovství je předběžně zajiětěno 3 kn
od plochy v KožIanec}. /z Kož]-an sněr Rakovník/, jeáinóu konlikaoí-ubytovríníje nrirnéIní..kapacita 94 uíst, další zájenci uúaóu ubytováni Y cca 1 kn vŽdá-
lenén rekreaěnirn středisku. Dofinitivní podoba nistrovství bude zveřejněnav propozících, rozesíIanýcb v průběhu ěervna.

Prozatín jsen si vynyslel tuto noninační poduírrlnr - člen nodelářského
svazu a úěast na republitovén nistrovství v loňskén roce, výjinlry v konpcten-ci republikových trenérů.

Souěasně zvu přátele volného letu na rpřečlolynpijské" závody do Kožlanve dnech 18.-19-4. - 5+5 startů o putovní túrbínovoú Íopatku, pořáa"nycb LMKPlasy a Plzeň-střed. Rezervujeme nócleh, nísto u sto1u i "e"i"u'aci, což je
zároveň nísto pozorovatele ná výjezdnín'zaseaání BVL ,/BratrstYa volného lelu/.

Další infornace oěekávejte v příštín čísle Volného letu, případně na néadresc.

Na shledanou v Kožlanech se těší za pořadatele

Tng. Ivo Kornatovoký

D0 KALENDÁŘE
Poznanenejte si do kalendáře zněnu konání nákterých veřejných soutěžír
ě. 109 - "Pohár Jindřichova líradce" Jindř. Eradec - nový ternín 1?.5.199?
ě. L42 - "Jihočeská. v6za" Seziuovo Ústí _ nový ternín 3O.5.19E

MISTRoVSTVí Č srn
FlABC

Pořadatel: LMK Plaay
Místo konÁní: Kožlany

Z mnoba stran se ke nně doneslo, žo
v Plasích budc mistrovství. Nevín, komu
vděěíne za tuto publicitu, ale k defini-
tivnínu rozhodnrrtí uspďádat tuto organi_
zaěně nároěnou akci doš1o až podstatňě
později, po několika konzultacícb s přá-
teli' kteří "opravdu'ponohou. Tínto se
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Stavba krÍdla

9

Pri stavbe krídla sa aeobídcg bez
presnej šablóny. Najjednoduchšie je zhg-
tovit ju vypáIen{u z penového polystyrónu.
Vypalořaciá_ ;atróny póstaěí ztrótovid z
pregtejky br. 1 - 1r5 nm ./resp. z rovnako
brubého }:uprexitu/, a to tak, aby one pri
práci nenueeli s polystyrénovýn blokon hý-
uat _ obr. 1,/. Šablóny sú sa.Bogtatné aj
na vrchný aj n8 spodný raz, g sú spoloěne
zvítarré otvorni o prienere 1r5 nm, cez
ktoré ich poton Ponocou dlhýcb ostrých
ihiel rla rovnej pracovnej doske pripovní-

Po vypálení polyetyŤénovÉ.:šablóny je_
nne prebrúsitre a ich povrcb polepíne
/obt.2/. Najprv poIepíne boky. Na ne si
pripravíno presne narezanó la^ninÁtové
dosky lospo tenký plech hrubý 0'3 - o'5
nn, ktoré prilepíne eporydon. Tch výho_
da je v ton, že pri ngÉkoršon lepení krí-
dle n6že DE ne nalepiř kusy Iepiacej pás-
ky, kt'orá nín slabuje a zabezpeěale vrch_
nú a spodnú ěasl formy. Lepiacu pásku po
použití móžene bez problénu stiahnut do-
le.
Ostataé plochy eú poIepené hrubšín kla-
divkovým papieron. Tieto všetky plochy
lepíne eporydon, ktorý roz
cou stierky. Po vytvrdnutí
lto llB"spodnů reap. aj vrcb
rre'kreslii hlavné nontážne
uniastenie blavnébo nosníka a1obo zadnej

vákuovaní.
Pri zhotovovaní kríd1a nusíne brat

ohíad na to, žo nosník krídla je už kom-
paktný colok, a toda je potrebná rebrá
v nieste jeho uloženiá rózdelid. Medzi
plechovými. alebo iqýEi vhodnýui šablóna-
mi vybrusujene toda rebrá prednej a zad-

to zostavouie kostry krídla. Pri zboto-
YoYon{ šablón na vybrusovaaie rebier si
treba uvodonif,, že nosník sa snerom ku
loneniu zužuje a teda aj rebro sa pro-
dlžuje. Rebrá' oa prednú ěast profilu
brúsine spoloěne s poIorebrani na je-
derůrát, priěon tcontróIujene icb výĚku
vzadu, ěi je Prosne ta.ká ako je výšla
nosníka. Rebrá Eugia byd sanozrejne o-
bojstrar|ne steošené o brúbku kevlaro-
vého poiahu. Zadné ěasti profiIu sa
zhotowjú obvyklýu spósobom.

Pri samotnoj stavbe krídla uchytíne
nosník kríd1a na šablónu na vopred vy-
zneěeno$ nieste a naň poton nalepujene
rebrá' predaej ěagti a nábežnú lištu'
ktorú poton obrúsine do presného tvaru
a ktorý je vlastne daý už ng kevlaro-
von poÍahu. Poloner zaobleaia kontrolu-
jene dotykovou šablónou. V prípade, že
je to potrebné, tak opatrne dobrúsine
rebrá na úroveň nosníka, aby s nín do-
konaIe lícovaly. Snaž{ne sa tonu ale
vyhnúř, pretože brúsenín m6žene poěko-
dit kevlarovou ni[, ktorou je nosník
ovinrrtý.
Zlepenú a vybrúsenú prednri čas{ profi-
lu poton opát pripevníne na šablónu'

zbotovenú kostnr skugno nasadíne 9'a prea-
nú ěrsl kevlarový podab, a provizorne
prišpendlíne ng náb€žkir. Po pribnutí na
rebrá gi ozrraěíne jeho presnú šírku oa
vrchnej aj na spodnej stran6. Na skle
poton ostrou žiletkou podla oceIového
pravítka preěnievajúce okr'aje oťlrežene

I4epenie uhlíkovýcb pások aa zadnú
ěast"profilu kríd1a prevádzane tak iato
v Ěauióae. Pásky na itrednú ěasi resp.
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ll
ucbo položíne vedÍa seba na rovnú dosku,
poprípade ich po krajoch zabezpeěíoe
proti posuau, a poton na n€' ponocou sti-
orky rovnonerne na.nesieme oporydová Ie-
pídlo. Poton takto natreté pásky prichys_
távaure na rebrá a poisiujgme ich proti
posuvu ng torznej skrini a ns' odtokovke
pomocou nalých kuskov lepiacej pásky
/obr. 6/. Pti ukladaní pások a ich pois-
dovaní na rebrá používa.ne vždy vrchný a
aj spodr1ý diel forny, priěon spravidla
zaěínane spodnou gtranou. Pásky by na1i
zasahovad do torznej skrine asi 3-6 nn,
a nali by vystužoval celú šírku odtoko-
vej lišty. Po uložení pások a ich pois-

Modelďín již více než třicct 1et. Když
se kolen roku 1970 objevily v node}ářskýcb
prodejnéch časovaěe GBAIIPNER' tak to bylo
Yegelo. Nahradily totiž:
a,/ doutruíky _ nebezpeěné, nespoleblivó

b1avně za vIbka;
b/ vĚeliké "stroje'' systénu "ťIK-TAK"' ke

kterjn jsne se bohužel vrátili v r. I98Íí
/jejich-nedostatky - EuoTNosT' Bozlďtr'
l[EsPcÍLEHLrv0ST/;

c,/ časovaěe zhotovcné úpravou z autoknipsu
l{DB, které, jak se ěasen ukázelo ' byly
daIeko spolehlivější než ěasovaěe GRAU-

' PIÍER' e ee kterýni se závodníci NDR dnes
jen neraťli louěí.

přišlo na to, že stačí "křivý pobled"' to_
áy jen skuteěně nininÁlní znečištěaí a ča_
sovaě se zastaví. Obyčcjně pak tehdy1 když
nodcl je v pěknén stoupá.ní a návó nán na
rozlouěcnou. Důvod? Až příriš precizní
zpracování ozubených kol a hlavně poddiluen_
zovgná pnržina.

Když ně pak v sozoně 1Í/8 uletěly ťlva
perfektní nodcly F]Á ''na ěasovač GRÁUP}IER"

,/a nebyly to první/, zaěal jscn intenzívně
pracovat-pátrat po něěeur, co by bylo spo-
lehlivó alospoň jako atolnips NDB, SEII,IG
TIMER' o kterán už Zdeněk Malina v roce

Výbodaý spósob Iope"ia ublíkovýcb pások
s použitín hrubšej tótie a vákua uviedol
v jednon z ninulých ěíseI aj Zd. Bavclka.
Jeho výbodou je, že je roŽnÁ v priebehu
Iepenia pásky sIedovat, e prípadne ešte
odstránit niektoré chyby.
Tieto apósob lepeaia sú výhodnejšie ' ej
keá nožno zdÍbavejšie, ako Ponocou sekua-
dového Iepidla. V tonto prípade má pÁska
nalepená rra jednu stranrr rebra pnutie'
ktorá ea nalápenín dalšej pá9ky na druhú
stranu rebra nenusí odstrÁnit. Výsled_
kon móže byd v niektorých prípadoch zvl-
nerrÁ odtokovka alebo nerovný povrcb pro-
filu.

konac/

19?1 při popisu svého vítězného nodeIu
F1C v ěasopise Modelář uvetlI: 'Jc losPo-
leblivý. Už jsen lďůli něnu rozbiI aěko-
lik nodclů'. Pro FM však ffi,rG spolehli-
vý byl a je. Jcbo hlavnín nedostatken je
vÉak nostejnÁ doba chdů v průběhu dne'
závisló vzh1edcn k jeho vzťlucbové brzdě
na tepIotě, vlbkosti a kdoví ještá na
ěem.

Od Seeligů ně oťlradiI Ivan Eořcjší
7kroně výše uvodených nedostctků navíc
cana/. A tak jsen již v nových noilelech
ne sezónu 19?9 něl na"nontované ěasovaěc
nové. xemó srysl popisovat strasti toho_
to základníbo vývojc, fakt je tan, že
již první kus ukázal správnost cesty. Nc-
alostátken _ JEDTIÍÝil - byl joden rozněr

výrobu, výěka so snížila ne 19 nm. No a
v roco 1990 jsen přestěhoval pérovník
za zadlí stěny na přední stěnu pod šnok'

časoveě je nejen u nÁs.

vážqýE zájoncůn vyrobín ča'sovaě na
objednávku a za snluvní cenu. Pro in-

JAROMÍR oREL: ''Když časovač, tak spolehliYÝ|"
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fornacic

/tíífurlréaí/.
V současnó době pracuji nr vývoji naxi-

JAK STŘíle1í v

vybaveny onín speciáln{n kopac{m systéncn'
prirozii i nnohó nákresů. Zpoždéaí svého

Hlavní neteriály nodelů:
- balsa, lípa, borovico, skelná tkanina,

ublíkové vIá]<no.

jako u čv-38 z roku 19ďl. Všecbny nocha_
ňis^y' há'ěek, ěasovaě1 kopací nechani}e
jsou spolu propojany.

I. I{áěak

péJcy /5/, šroubku pro nastavení ťlélky 1 z
ňaróno tóhla, které vedc k časoveěi. DéI-
ka tohoto térhls' je urěena tak, že když
hi,čck ge v otevřeaén stanr nachá'zí v přcd-

v Ťrupu.

ná.lně odIehěeného ěasovaěe, který bude
vhodný jak pro FlH' tak i pro F1B ,/ťI+
2/, |got,nost do 18 8. Pro FIB vyrábín
také ěesovaěo v klrsickón provedení 3
až 5 funkcí, hnotnost 1615 - }B g.

Jen dobré ěasovače /jakéko1iv zazě-
ky a výrob"g/ ,fu přeje Jarda orel.

lbÝr.l SSsR ,

nický a obsahujc tři pá}y pro ětyři fua-
kca:
_ }. - ''kopáaí": podt}aěoní
- 2. - ''ko!ání"; nataženl + zpoŽdégl za'

táěky
- 3. - deteroalizátot
Rozněry ěasovaěe urnožňují jeho úplná vc_
stavění do hIavice trupu.

3..EoEcí nechgli}ce

Sestóvá z koleěka /2/, stsvéd].a /L/ a
tří elastických šáůr, které jsou připo-
jeny k ěasovaěi:

- šňůra B ua páku 3 časovaěo
_ Ěňůra C na páku 1 ěasovaěe
- šňůra A na páhr 2 ěagovaěe

Iftoně toho je na páku 2 připojena ěňůra
zpoždění snErovky. Zatéěka je tedy ini-
ciována ve stejnén ěasovén monentu jako
natažení.
4. Frrnkce "kopání"

Rycblost modelu se zvyšuje proti vě-
tru. V tonto nomentu se otevírÁ bÁěek a

je uvolnóna šňůra B z páky 3 ěasovače a
nodcl pattá k zomi.

z TflEzuII0SENSE přeložílr l{artin ZloEátZapínání a vypínÉní ěasovače
ňuje ponocí startovacího báěLu.
r<olení velni důležité. čgsovBě

se uakuteě-
To ja pro

jo rnecba-
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NABIDKA TABORA
l{odelklub černošice nabízí děten a nlá-

dež úěast na letnín táboře, na jubilejnín
10. roěníku lotaího tábora "LfIo DĚTl 92".

Ťábor so koná od pondělI 29.6. do pátkrr
L7.7.!992 v černoĚic!'cb /pro lotecké node-
láře do soboty 18.7.L992/. Zúěastnit se
nohou děti a nládež vo věku od 6 do 18 let.
Možné forny úěasti jsou jako příněstská
,/účastník spí dona/, internátnl. /od poadě_
1í do pátkr'r - modeláři soboty 11. a I8.7./
a celotáborová.

Pořadatelé připravují pro úěastníky tu-
to ěinnost: nocle].ářství fletecké a plasti-
kové/ l výuka jazyků /arrgIičtina, něměina

a další dle zájm'r pro zaěáteěníky i Po-
krďi1ó, uěitelé z Ang1ie a Němacka aŤ,d./,
poěítaěe ,/výuka základů prÁce s poěítači
i progran ováaí/ , koné /výcvik a jízda ltz
koaích cca 5 aní/ a možnosti kurzů a zkou-
Ěek rra řídiěské průkazy na nalé notocykly,
motocykly, autonobily ,/podle věku z6jeaci/.
Program tábora nrůže být uPravan podle zÉj_
nu úěastníků.

0 brižĚí infornace si nůžete napsat
na adresu:

Lumír Ape tauer
Pražskrí 1Co4
252 28 čornošice

F1A 'RADULKA 91'

Mode1 "RADULKA 91" není koncepěně ní-
kterak převrat4ý. Zkoušcl jsen na něn
v roce t990 použití konpozitního natori-
á1u. Neněl jeem zkušenosti s uhlíkovými
nosníky a páskovánín žeber. Balzový po-
tab jsen olaminoval z obou stran pro
větěí tuhost a proto hnotnost lďídla na-
rostla dg hrozivých 20o g. Pevnost kří-
dla je věak jeho hnotnosti ekvivalontní
a tak jsen modal používal ve větrnén po-
ěasí s poněrně sotidníBi výsledky /jedno
první, jedao druhé a celkově třctí nís-
to na loňské Earrácké ].íza ťLA'/. ldodel
přežil i dvouhodinovou plavbu ve fekÉlní
oédrži. Ibké v drsných podnínkách při
větru přes 12 ďs loni na podzin v Kuno-
vicÍcb, jaou skoněil rra drubéu nístě' aě
jsen staěil 1etět jen tři kola!

Mode1 je vybaven báěkem s vypínací
silou 315 kg' který ve gkvělé kvalitě
i ceně ťtoclávó Zdeněk Prokop ze Štenber-
ka Átniěovská 90l. Dokopávání sněrovky
jsem pro létání ve větru nepoklódal za
důležité a tak jsen je zruĚil. V klidu
přiťlÁvalo asi 5 - 7 sec na ěíetón klu-
zu' který se pohyboval oko1o 19o gec
/v zisé/.

Tnp nrí hlavici z topolovábo prkánka
tlouštky 11 nn, z obou stran je polepe-
na gabonovou překližkou tl. 2 rrr., Žebra
centroplánu jsou z překližky tl. 115 nm.
IIlavico né' výŤez pro ěasovaě GBÁUPNER'
generátor přeruĚovaného tónu, který je
napájen dvěna akr.rmulátoty ?-25 nA a za_
krytován dura}ovýn plochen tl. 0r2 mrn.

Nosník ocasnícb ploch tvoří odlehěená

rybářaká tnrbka standartnícb rozněrů.
Sněrovka je z plná balzy tl. 3 nn.

Výškovka je až na hlavaí nosník, kte-
rý je ze snrkových lišt 2x5 mm, celobel-
sová a potažena folií lÍÍ[ÁR.

Křídlo s nohutně dinenzovanýru hlavnín
nosníken z uh1íkr'r ná v kořenová části
ještě ponocný nosník zg snrku 2x5 w zu'
žovaného na. 2x3 m. ldezi uhlíkové pásni-
ce hlavního nosníb jo nutno vylepit bal-
ou o léty oriontovan;ými vertikálně. Y ko-
řerru křídla je do hlavního nosn{ku za1e-
pena h}in{ková trubiěka y' 415/4 ED Pro
spojovací drát z lrivalitní pružinové oce-
li.-zadaí spojovací drát je u1ožen v papí-
rovó trubiěce y' 3/215 nn a jeho délka je
jen ke druhénrr kořenovómu žobru. Tato že_
bra jsou překližková, ostatní z ba}sy 2
nn. Uši jsou přilopcny kc střednínu dílu
na tupo. Žebra v této čÁsti jsou z balay
t1. ? un a je na nich vybroušen úkos tak'
aby vzopět{ bylo 13o rnn. Elavní nosník v
ušícb je snrkový, vyboblovaný z jodnoho
kusu a oprískovrín ne borní a spodní straně
ublíkem 0,13 m. Cbdobně je vyrobeaa i od-
tokovÁ lišta z baloy 2110 nn.

Do větru jo model seřízea s nalými
kruby - jeden asi 20 sec. Tento způsob
1étÉDí unožňuje centraci i v úzká termic-
ké bublině. Ne1ze však oťt něj oěekávat
so}idní výkon v inertnín ovzduší. Výkonů
na hranici rna:tim-lze docí1it znenĚenín
seřízení asi na 30 při stejné poloze tě-
žiště a toztaženín kruhů na 35 až 40 sec.

MUDr. Josef Hacar
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MODEL F1A R.7- 90'
Něnecký Dodelář }íatbies Buff reprezer

toval NDR v pos16dBíE roce její €listonco
na uE 1990 v- t{aěarsku. Startoval spolu s
nodeláři koleu Ernsta Berzoga v Cbruttini
i na Jihoěeskén pohánr. Již tebdy zaujaly
!íathiasový nodely korrstrukcí, která ěer-
pal'a z poznatků zná'ných 8eniarířů ěasopisu
TffinMIJ(SEilSE a dvojice Ceny Breonan a Jan
Sonmerg. Letos }btbieae zřejně uvidíne
na Jiboěeakén poháru, pokud zilravotní pro-
blény 1kol'erta/ ustoupí.

Představova4ý nodel FlÁ "lÍB. 7-90o je
představitelen řady lÍathiasových nodelů.
při stavbě křídla je použito konpozitovýcb
urateriálů. Střerln{ část jo zbotoverra ze
ťlvou ěastí /b,oynl a spoťlní,/ tvarově z obou
stran olaoínovanébo Bohaccllu tl. I nn.
Do Rohacellu jaou zapuštěny ublíkovó nos-
níky. Náběžna brana je stoěena a laninová-
na i tcevlaru a uhlíku a jo valni pevnÉ.

VOP je rovněž zbotoveng za použití b81_
sy, uhlíku a kevlaru a je pevryi. Potab'
atejně jako "kalasického"ucbarje z Uylaru.

WZ

___b.
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NA OKRAJ
Když se néa jaro zeptÁ' co jsne děla-

1i v zině, nrsíre říci' že pro kategorii
CO^ jsne toho nnoho aeudělali. Naše pra-
viáte jsou nevyhovujíoí a ng soutěžích
se bude stá1e experineatovat? Na noji vý-
zvlr v líodeláři, abychon se dali dohrons_
dy, věděli o sobě a noh1i se donluvit' ně
prilra jedna odpověá. Je to škoťla, proto-
že to uěkdy vypadÁ, jako že jsne národ'
který dokéže jenon kritizovat. Podílet se
na výtváření něčeho novébo náE dělá zřej-
ně probléB. Jo však nutné si uvědonit, že
našo problény si nugíne řešit sBBil

Proto jane se rozhodli a aavrhujene

pravidel' ktorá by prozatínně platila ur-
ěitou dobu.

Biten letoĚních vánoo so gtala stÁvebni-
oe I{ESSEB.SCHUITT BF 109 E, firuy FT,YING STY-
B'o KIT' která se podílela na sponzorování
našeho seriálu soutěží "Velká ceaa COr'

nÁvnn pRAvlDEt

2.8 KATEGOBTE C0,
l{oxELY S PoEoNEU }JorORU l{A C02

2.8.1 DET'INTCE
Model je pobáněo motorkeur na plyn COo

a vztlak je generován aerodynamickou sii
lou, která vzniká na pevné aosná p1oĚe

,/rotující nebo návající plochy nojsou po-
volaay/.
2.8.2 cIIARAIťÍEBISTIKA uoDET,U c02

ttinimáIní vzletová bnotnost ňodelu je
75 E. lúaxiln'ílní objen nádržo na C0" je
5 ccn. Žé'dnÁ' jiná onezení než podlE bodu
2.8.l ne jsou přodepsÉna.

2.8.3 poÚm mrtl
Každý soutěž{cí ná právo na 6 platných

1etů.
2.8.4 DEFÍNIoE rurrÉno ugtu

Za platný let ...
2.8.5 IEFINICE POKUSU

ZB po}íls ...
2.8.6 oPAKovÁNÍ PoKuSu

Jegliže 8e Eďel ...
2.B.7 PďEtr PoKusŮ

V případé ...
2.8.8 EoDNocE}ú

",z " 
too"ěaén bottnocení se seě{tá ěaa 5

nej1epĚích letů;
uz v řrípeaě roirnosti dosažených ěasů v
i.aai"iau'c1nÍu unístění !ÁE1ďují další

o 20 s ve srovnání s předešlýn koIen' V

případě rovnoati dosaženýob ěasů ns dal-
ÉícL .í"tecb nino vítěze, rozhodne o Po-
řací štrtnutý 6. stgrt.
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c,/ pořadatel st8aoví 15 minutový ěasový ú-
sek, běhen kterébo všichni úěastníci roz-
létáYÁaí ursí spustit notor a oťlstaltovat
rnodel. Při rozlétáv'íní noní dovolena opra-
Ya a zapoěítávó se ěas s jakýn]<oIiv vý-
sledken.
2.8.g ÉňnrÍ fusu
arl něření ěasu letu je onezeao narinen 12O
sec. Celková doba Ietu nodelu se něří od
vypuštění do koace letu. U rozlótávání ee
zaě{ná něřit ěaa při spuštěnén notoru na
pokyn soutěžícího až do koace letu. To zna-
nená, že stanovené m.rinun 120 s se prodlu_
žuje o dobu držení nodelu g běžícín notoren
Y ruc€. V přípaťtě ninořá'dr1ých neteorologicr-
kýcb porllínek nebo při problánoch s nEvra-
cenín nodelů nůže sportovoí konige saížit
naxinrrn pro dané kolo. Tato zněna mrsí být
oznánena přeťl zahá'jenín ko1a.
b/ Let se považujo ...
c/ Let nrrsí něřit jeden až dva ěasoněřiěi...
d,/ ěasoněřiěi u.raí ...
2.8.10 poČtr PouocNÍKů

Soutěžící ...
2.8.11 VZÍÍ.T uoDELU
a,/ nodel ...
b/ kuždý soutěžící ...
c/ nodel nugí ...
... dále vždy přísluĚrry původní text podle
soutěžnícb pravider čsrn - sešit ě. 2 "Sou-
těžní pravidla čssn pro Ietecké nodeláře'.

vEtKÁ cE NA Coz
NaĚim cílen je, aby ee soutěže seriá-

lu ataly setkánín všech, kteří fandí 1é-

Na soutěžícb seriálu by neněl chybět
servis ilODELY' proťlej nábraťlnícb ťlí1ů, sta-
vebnic a všeho, po ěen nodelríři npraluouí.
Zda se nabízí Ěaace pro všechny, kteří se
prodejen tohoto zboží zabývají. Sngd se
aán jednou podaří, že soutěže seriálu bu-
dou takovýn svátkon pro nodeláře.

Ťeá však k bodnocení seriálu. Počst sou-
těžících udává poěet bodů pro vítěze. Zg-
poěítávají se dva lepší výsledky ze tří
soutěží. V případě rovnogti bodů, rozhodu-
je unístění na hlavní eoutěži. Eodnoconí
kat. naket c0' nusín ještě upřesnit. Např.
12 soutěžícÍch s 19 nodely. Vždy se bere
počet soutěžících jako základ pro hodaoce-
ní. Kažťlénu eoutěžícínu se poěító nejlepší
unístění s jedn{n nodelen, ostatní se Ěkr-
tají, uvotňújí nísto dalšínu.

!gg!Ě!g-:g:i{}g:
16._17.5. Ústí nad Orlicí C0^, CO^nakety

Petr. Vašina, Erafttova Íz45
15.8.

5.9.

Podbořany u B. CO^, CO^nakety
V. Kalbouo, štornÍ 3e:!
,38 45 Třenoěnice
heha E€B. J. Snoly
redakce ltrodelář

Etavní soutěž pro rok 1992 je u čn v
Podhořanech u Bonova.
VĚen, kteří se zúěastníte seriÁlu soutěží1
přoji trnoho úspěchů a krá,sných aportovďcb
zÉžitků.

Stavobnice PIIÁlttS P6 POR1ER vyrábí fir-
na VAIůK & Kos loIEL Pel}řinov, kioró také
v loňstén roco sponzorovala ""'iót soutěží
"Velká' cena COr"

v6i

\
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Ústí nad Orlicí

Spitzerberg

Glirice

D6ns6d

Podhořany

Zůlpicb

Regensdorf

15. - L'.l.r.

30. - 31.5.

26. - 28.6.

27. - 28.6.

15.8.
4.9,

19.9.

souTĚŽ v Ústí N. oRt.

lCOz, ffidkety/
Prvn1 coutěž aeriálu 'Velkó coay COo"

a seriálu "c0., EI'BO TROPEY" je před gÁfii.
Iátá ee o putóvní pobór Ústeokoorlicka.
Ten zíeká' abgolutní vítéz' nsjlepší žák
aebo junior obdqží putovaí pohÁr Douu dě-
tÍ a nládežo v Ústí naťl or1.

llÁnc ppo vás připravená ubytování a
stravování na základně v Horní Dobrorěi'
dá}e je nožaé ubytování ve vIastnín sta_Bu.
l{ůžete ei zaplatit plaou peozi nebo jedno-
tlivá jídla podle vlastního výběru' V so-
botu veěer bude spoleěné posezení.

Na soutěži bude servis Xodela, soukro-
ná nodeléřská prodejna atd. Úeasi přie1í-
bi1i nodelríři z !íaáarska, Rakouska, SRN,
Jugostévie a tak přijeáte i vy strávít ví-
kead do Ústí naal ful. 0 proposicl si piš-
te na noji adreau.

COz- EUR0-TROPHY
Klaug J6rg B"n'nerachnidt je hlavaí organi-

zétor seriálu "c0^ EURO TROPBÍ 1992' a takó
velký propagÉtor Íétání s modely na notory
pobáněné plynen COo. Zasla1 ni kaIendéř sou_
těží letoĚního seriálu "c0' EI'RO TROPEYi a
jÁ jej zde předkld'dán. 1

Petr Vašina, Heranova 1245, 562 06 Úetí nad
Orlicí, čs'n
Edria Krill, Juliua Rabb-Str. 10, A-3425
Lengenlebarn, Rakousko

Stanialar Kubit, ul. Rybnicka 84, 44-1OO
Glivice, Polako

Cavalloni Club' G. Pinkert' Pť 16' 1625 Bu-
depest, uraáarsko

líODuÁ' zégoď Březinka, 538 41 Podbořany

Klaus J6rg Eq'nnerechnidt, Veltnanplelz 4,
w-5100 Aachen' lÍěnecko

Werner EeiserGugginoos 437, 5425 Scbneioingen,
Švýcareko

LetiĚtě Spitzerberg v Bakous}il. Dějiětě
první nezinárodní FAr ooutěže C0r.

Soutěž vo Spitzerbcrgu je vypsáaa pro
dvě kategorie:
FlK - notor, wtule, nodel nez ooezeaí,

nádrž 3 ccn;
uoDET.A - origioÁlní notor, vrtule, nodel

bez orezení' nádrž 5 ccn.

Vk1ed jo 60 ÁTS a je požadována nezinárod-
ní licánce FAI. Pořadátelé zajiĚlují uby-
tování a straYování. Uzávěrka příh1óšek
je !'8.5.L9y2.. Bližší informce se dozvíte
na adresc organizá.torů.

sOgnlŤH ŤRIPIÁIIE P. Ko1áře



;lcite I dick
1 n mit spiegt[ict!: bespannt
c\l *l'Ý.i cq]

Ytrll
(O-
cDi

___.i
El

ilii
li

'--lL

Nsgtúú!As_!! R ; p psnúipc qc BEÍ u, ge kkhi
Ý

Baka-Einsiiiz
rn

Y*,,

-* 2"6,í s-

=_>t 
- " f 0 z-l^lettb e vle rbs m o cle lt,5l " ""'--^*:-}r'2/ 

--l '..Ý\_LLA-
''tontn* usf,:nrffies ntprrtA'K-Ptkai'SÍeger gl 

.

i"- \. l- ) r TraEtiúgdskeťp,,ls Konstrí9B9. Cez, sept.9/. btl'úzVi,



25

'suPER. JULIAN'

Z ptaxc a z návodu k obsluze notoru
Co., víne' že je noŽrré troje plnění -
plýnné, kapalrré & suPcr. Pouze přilože_
nio Plniěky ke koncovcc docbázt k plně-
ní aÁdrže plynsn a ěástcěně kapalqýn COo
/así 2%/. Postup plnění probíhá podle '
fyzikálnícb zákonů. Spodní nÁ.ďrŽ ná vni-
třní tlak jenc barr a z borní bonbičky
bude přetékat tekutý plyn' polod bude
v ní přetlak. Do tlalar IC barrů žÁdqý te-
kutý neexistuje. Tento přetlak trvá' tak
dlouho' dokud se tIak v obou nÁdržích nc-
vyrovná na cc& 40 barrů a teprvo poton
přetéká kapalný kysličník ubliěitý. Při-
ton vznikó jak v bonbiěce' tak ve spodní
ruídrži pozoruhodné ochlazení. V plnící
bonbiěce se budc urěitý tlír kerÝilnéhb.
hycliču'íhr uhliěitóbo odpařovat a tíu ja
celá bonbiěka ocblazována. Vc apodní nÁ_
drži nejprve erpanťluje předávaý plyn a
rovněž i tato náMž gc bude ochlazovat.
Průtok plynu a kapaliny trvé do vyrovnÁ-
ní ttaku mezi horní a spodní náťlrží. Je-
d'notlivó f&ze výáe popsanóbo pochodu jsou

JAK To DĚLA Dr. GYoRGY BENEDEK

Jak již lázev prozrazujc, jde o nodel,
ktorý kongtruoval pan G. Benedck a vychó_
zt z jaho řady "JULIÁN'. G. Benedok ruíE
poskytl tak dokonalou dokuroentaci, že vše
se dá vyčíst z plánkrr tak, že ngní potřa-
ba nic dodávat. Saad jea to, že tento plá-
nok uůŽo posIoužit jako ná'vrb' pro naše
nodeláře.

Na gnínku je však G. Benedek se svýn
star;ýt modelen, který je zajínavý svojí
historiÍ. Model byl postaven Y roce 1987;
jnéno dostal po uěitsli a příteli pana
Bencdeka. Létgl na !Áenoriá}u Jiříbo Sno-
Iy kde zvítězil /pLá.aak otigkl Modelář,/.
Poton opět létal /v roce L99o/ na Kladně
a tan ulétl. Calou zinu byl nodel venku
a až při procbázce jej na1ez1 pes. Přcg
Radoglava Cížka se mode1 oostal až ke ně
a já jej předal rra soutěži v Ústí nad

0r1icí najiteli. Nevěřil jsen, že sg dá
nodel opravit.

C. Benedek si však nodcl skuteěně opra-
vi1 a najraději s nín lété.
D6rus6d 9. listopadu 1991 byl dnen, kdy s
nodelen opět zvítězil. Je to "PAN MODEL".

zobrazooy na obr. 2' kdc jednotlivé t6ze
jsou popsánv jak co do teploty' tak i do
tleku. Při tonto plnění jsen qěřeaírn
zjistil' že přibližně 193 cn' je kapal-

oý coz a 3t7 cn- je v plynná forně.
Při supqr plnění je po pr:vnín naplnění

asi 1r3 cE'kapalaébo kyslíku. Nyní je nrr_
tno notor pokud nožno rychle vyběhaout'
ěínž nastávó podstatné ocblezell v nÁdrži.
Při auper plnění provádíre ibned další na-
plnění nÁdrže, a to tak, že plniěku s bon-
biěkou otoěípe sněren dolů a lechÁn€ něko-
lik sekund přetékat kapalrý PIyn. Toto sc
nán Podaří, ponávadž, nAME je silně pod-
cbfazena. Při opakovarrén plnění jsen pro_
váděI i porovnóoí předaného nnožství ply_
ou váženín a doĚel jsem k násIcdujícín
nnožstvín:

- první plněn1
- drubé plnění
- třetí plnění
- ětwté plnění

Pro praktické použití
ĚenoÉtí celková nÁprň

1r7 g C0^
?r2 g, coi
Ir4 g, COi'
0,7 s c0!
je pod1e qých zku_
3|25 - 3l5 8. Při
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větĚí váze dochází k silnénu podchlazeaí
a k zasrzání k'rliěkového ventilu. Vypou-
štění p1nění nezi jednotlivýrni fázeni je
nožno provádět bud cboden notorkrr nebo
ponocí jeh1y, kdy obsah nÁdrže vypouští-
ne přes pInící ventil. Jebla ná být o
síle 016 m.
Lepší plnící metoda,

Motorovó afidtŽ může být také ochlazo-
v6na z vnějšku; ponocí ledu ponořcnín do
podcblazeaé kapaliny a nebo aastříkÁníE
nrznoucíbo prostředkrr zo Eprayc /použt-
vaný v lékařství,/. Porovnání těchto net
tod jsne prováděli na soutěži v květnu
v Ústí n^ad Orlicí a o výsledcích již
psa1 rng. Jan Kubica ve Volnén letu ě.2,
kdc vycvětloval PojDy "jscu přcsvěděen"
a "přeavěděil jsen se".
Jgk zjistit optinální neelnění DÁdrže

Za tínto úěelen jscn navrhl a eegta-
vil rozdílové váby, na kterých provédín
v&žaaí po každén naplnění. Vínc, že no-
torek s vrtul{ váží cca 30 g a ag tuto
vríbu vynu1ujene stupnici. Po naplnění
zjistíne okanžitou vábu, kterou přcdsta-
vuje náplň nríarže. Z při1oženého obréz-
ku jo konstrukce těchto rozdílových vab
naprosto jasnÉ' a proto jcjich zhotove-

JeĚtě jednou sOPmťH
tentokrát s piloten
DE-z.

TBIPIÁNE P. Koláře,
z rozbitého nodelu

Dr. G. Benedek obklopen přáte1i na soutěži
v Ústí rlad 0r1icí při vaěernín posezení.

ní nepopisujene.
PředkládÁne vá.n struěný výtab z D&-

tcriÁlů, které nán paa Dr. G. Benedek
nezjištně předal. Touto ccgtou mu cbce-
ne poděkovat a popřát hodně úspěcbů v
dalĚín výzlunu a nnoho radosti při létrí-
ní s modcIy C0'.

MoDEI 'wH - 020'

ltodel WB-20 lYaltre ltecha z Bekouoka
byl navržoD Pro nezinÁrodní soutěž ve
Spitzerbergu Y roce 1991. SvojÍ konstruk-
cí, které se ně velni líbú' najde jia-
tá uplatnění rezi nsšini žárry i junio-
lJ.

Den před soutěží v pďveěer nodel do-
saliovaI noclel wH-20 ěasů kolen 12o až
l8o"sec. Je konstruováa pro rrádrž 3 ccn.
Laninátový trup, který vížt 6 grpocbá-
zí z wáabo k1ubu v Ústí nad 0r1icí.

Jinak vše je patrno z výkresu a tak
není potřeba dalšíbo konentá'ře popisu
stavby.

Zvláštností u rakouskýcb noťtolů je
sklópěcí Yrtule. Ale o ton zage někdy
později.

'.!- I
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BRATRSTVo VoLNÉHo LETU
lz

VáŽcní bratři tajemnÍci,
drazÍ hosté!

Dovolte mi, abych Vás jménm Všech bratrů tajemÍků přivÍtaI
na 2. výročnÍn zasedánÍ Bratrstva volného letu.

Zdá se, Že někdejší bratrské batole definÍtivně odložilo p}enky

a vstoupilo do obdobÍ puberty. Z původnÍho neprůhledného modelářského
hnutÍ se profilovaIo v akceschopné blatrstvo s jasným, čitelným
a prŮzračn1im programm s dúrazem na dodrŽovánÍ lidských oráv a pravirleJ.
FAI. V uplynulén obdobÍ své tvůrčÍ činnosti rozvíjeli bratči tajeÍnnÍ-
ci nejkrásnějšÍ tradice klasické celodřevěnř stavby a soulasně vstře-
bávali i progresivnÍ metody aplikace konpozitnÍch materiáIů.

V účasti na soutěŽÍch byla mysluplně zvyšována masovost Účasti
bratIů tajennÍků, takže některých akcÍ se zÚčastnilÍ aŽ ] modeláři.

RoVněŽ ne1ze n"u.Po*"nou!uÝ.namých sportovních a spoleČenských
Úspěchů bratrů tajemnÍků. 8ratr Vosejpka nejen že zvítéz1lr na Přeboru
CR a uhnÍzdil se na špici Světového poháťU v kategorii FlA' ale zej-
ména splnil limit I. VT, a bratr Srnitka dokonce limit VýkonnostnÍ třÍ-
dy nládeŽe. Bratr Hořejší si poČÍnal velmi ofenzivně v kategorii FlE
a ve snaze vstoupit do Evropy běha} po alpských stráních jako kanzÍk.

Z uvedeného výčtu ÚspěchŮ je zřejmé, že Bratrstvo se definitivně
mzešIo se šedÍ a s prúměrností a vsadilo na výrazné osobnosti. Prav-
dou však je, Že ne všechny oblasti vnitrobratrského Života vykazova_
ly pozitivní výsledky. Ze strany některých bratrů docházelo dokonce
k chlonickéru porušovánÍ Hlavy ) Stanov 8VL. Bratr Vosejpka nejenŽe
odmÍtal na zasedáních pÍt pivo, ale v jednom přÍpadě dokonce konzumo_

val šlehačkový pohár. Blatf HoiejšÍ se chova} obdobně a navíc na

stránkách nezávíslého měsíčnÍku "l'lodelář,' agitoval za pitÍ Íontových
nápojů a čaje pŤed soutěŽí, coŽ nelze nazvat jinak neŽ zvrácenostÍ.
PřitcÍn bratr HořejšÍ dobře znaI nekonprmisnÍ stanovisko tajtrnÍka
pro zdraví a výživu bratra Hájka, který dialekticky vysvětlil a v pra-
xi í dokazoval, Že nejzdravějšÍm povzbuzujÍcín nápojem soutěŽÍcÍch
je Fernet.

Bratr l,tráČek plnil ustanovení Hlavy } na výtečnou, zato Však od_
mítal pomáhat bratrům tajemÍkům odstactovat nodely A-l s dmago-

gickým zdůVodněnÍm, Že nemá gumové rukavice a bez nich se model této
kategorie štÍtÍ uchooit do ruky.

všechny tyto uvedené přÍklady jsou jistě btřesné a nenÍ zřejnĚ
náhodné, Že pochybnou hlavnÍ roli v nich hrajÍ výhradně přÍslušnÍcí
tnutÍ tzv. "korpozitových intelektuálů,,, k nimž se v nedáýné době
oportunisticky přida1 i bratr HořejšÍ.

V nadcházejÍcÍm období čekajÍ Bratrstvo mohé náročné úkoly,
zejnéna deratizace a defekace BVL a jeho transformace ve stťanu zce-
la novétto typu' stojÍcÍ poblÍž zadního středu, s čitelnyn, transpa-
r€ntnÍm progratrEil. Slibuji Vám, Že pokud mě zvolÍte předsedou této
strany, buderre brzy v našich obchodech kupovat prkénko balsy za
t'60 Kěs a arch lbdelsparu bude stát nejvýše 20 haléřů.

Áť Žije volný let!
Ať sÍlÍ termika!
Nechť Žije slavné Bratrstvo volného
letu,předvoj vŠech leteckých
ÍÚdelářů !

oěkuji za pozornost, čest ptáci!

(Nezkrácený projev tajermíka pro ideologickou prácÍ, přednesený dne
)1.7. 1992 v restauraci ,,tJ nánpřníka,, v P]'zni)

činnosti/
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ŽngŘÍČnr NEJLEpŠ ÍcH SPoRTovCtL--
Čn v LETEcrÉu MoDrtrÁŘství

KÁTEGoRIE A1

,.áci

1. OREL J. KUNOVICE
2 . RYZ B. CllocEli .

3. I(ELIS P. SLAI.'Y
{. LEFFLER M. PRA9|ATTGE'
5. KÁLINA D. KRoMERIZ
6. pacnč p. sLeHÍ' -'
i. srLNÝ o. xnouĚŘÍŽ

i6. HABARTA T. $uNovrcE
17; suYA J' SLANí'
ia. ňszÁč u. rnoriÉňÍŽ
ig. snnuN P. BUI(oVANT'2ci. ztua A. HRANÍcE
21; !{ODR P, KLADNO
zo. unRtš L. BUKovAtiY. '

z2. svolÍx t. čsnNošrcp
23. KRABEC V. LOMNICE..
z+. šoun.cl P. Buliov.AliY
zs. paŘíx..l..LoMNIcE :i:''
26. JIRlÍARovA-P' cERl(osIcE.

junioř i
1. PARPEL O. PRAH.A-4
2. HoRYliA u. .rrčÍn
3. nuBRoŽ H. PRAHA-44. srr,lÝ rt. xnouĚŘÍž
5. xnŇÁvpx z. PRÁHA-4
6. KozA J. PRAHÁ-4
i . čpcuor'snÝ n.'.xnorrĚŘÍŽ
8. xučuBnčÍx o.' HRAtiIcE
9. FIALA R. LOMNICE
l0. oPITz E. Lo!'íliIcE
rr. cnÁr J. LoMNIcE
12. BoLIŇE}i .l. rnoyĚŘÍž
13. CUTA J. CHODOV

senioř i
I. DROBISZ L. SKALICE
2. xÁulor'sxí' J. SEMILY
3. DRoBIsz Í. SKALICE
4 . HLADI L v. xrroriĚňÍž'
5 . HAt( v. stiYtl-f
6. BEZR l{. HRADEc xnÁrovÉ7. ŘezvÍčex č. xnouĚňÍŽ
8. ZIMA y. HRÁliIcEg šruex J. LÍBEREC
10. SLANINA .l. cuocrŇ
rr. xonÁčpx M. HMI{IcE
rz. xoslŘ !{. HRÁDEC xnÁlovÉ
tg. vor.oÁx J. HRANIcE
14. HLÁDIL ;. rnouĚňÍŽ -
rs. .rexugÍčpK J. LoH}lIcE
to. sosÁr .l. rnoĚňÍŽ
17. ing.PAVLÍóer o. xnquĚŘÍŽ
18. PosPiŠIL L.nr KnouĚňÍŽ
l9. V1TULÁ H. HRÁl(IcE
20. PRoKoP J. HMDEc xnÁrovÉ21. zoUBEK z. LouNÍcE -..'
22. xoTAS P. PRAM-rt' :za. pospÍšrl L.st KRouĚŘÍŽ
2c..'tčHpx K. LoMNIcE .' . ''25. GROSSTIANI'| z. HR.{\'ICE
26. 'zns.WDRA H. PRÁHÁ-{zz. voloÁ..c P. HRÁ!.ICEzg. pnÁšrl c. HRANIcE
2g. lpspĚcxel s. cxoieŇ
30. SCHUG P. LOMNICE :

ZA ROK 1991

1798
1?35
r718
I 713
1676
r657
1645
1 604
1 586
1569
1553
1523'
1518
L4SZ
L425
1375
1367
1303
I 218
1145
100 2

914
887
?io
5ii
430
415

2990
1579
1613
1 603
13 66
1517
1471
1.t11

950
65?
537
48i
411

4 800
3581
2972
2957
2388
ž38 ?
1??8
t774
1756
1 703
1699
1686
r684
t67 4
164 9
164 ?
l61l
1589
1578
1565
1465
13 64
1329

13r5
I267
r219
118?
I 180
107.1
919

9. SEBESTIK D. KROMERIZ
ro. Hlxuš M. HNIcHovo nneorštĚ
rr. ŘrzÁč u. xnouĚŘÍŽ
rz. oor,ÁxovÁ o. HNIcHovo xnloršrĚ
t3. ueroušsx l. sI.nmý

14. -15. KoN!oFER e. g1I.lgŘrcxův BRADEc
14.-I5. I{ALY J. KROMERIZ

16. HRoN.M. HRADEc xnÁlovÉ,
17. KosAR M. HRÁDEC KRALoVE
ta. pnorÚpBx z' stanÝ
rg. pncač p. slnxÝ
zo. .loeoÁN M. KUNovIcE
zr. .rlrouš .l' r'ŽgHnovrcr
22. KELIS P. SLANY
zo. pecnč v. slelÝ
24. FRIDRIcH u. r.ŽegnovtcB
zs. uonlÍr o. uHrčov
26. HAssLERovÁ p. x.žsunovtcp
zi. xoppcrÝ P' KoPIDLNo
28. HABART.A A. KUNOVICE
zg. ootÁx M. HNIcHovo unnoršrĚ
go . x.c,špen v. r. ŽpunovtcB
3 1 . HEsSLER u. x. ŽpttRovtcg
rz. vvsxočrl L' x.ŽeHnovrcs
ag. roRuŮsnr A. KUNovIcE
34. VITNER,T. K.ZEHROVICE
35. MODROVA H. KLADNO
36. VYSKOCIL J. K.ZEHROVICE
37. HABARTA T. KUNOVICE
as. sl.tolÍr r. čenxošrcp
39. NAVRÁTIL J. KUNovIcE
40. BRYCH Z. NOVA PAKA
41. LORENC U. KUNOVICE
lz. šuun l. sl,lxÝ
43. HODR P. KLADNO
44. FIALA u..sr'eNÝ -45. CHALUPOVA R. K.ZEHROVICE
46. DRESLER u. slaNÝ
4?. RozENKRAHc r. sr,eNÝ
48. CHOC L. KLADNO
lg. ouŇx.n K. HNIcHovo rrnaoršrĚ
50. vAcL v. KROIIERTZ
sr. swgÁLrx p. xnovĚŘÍŽ
52. KRABEC V. LO}INICE
53. BTLSKY E. CHODOV
54. KoBBEL l. rnorrĚŘÍŽ

junioři
l. HoRY}.A rr. .rrčÍH
2. KLENOVSKY L. -KROMERIZ3. !'(J)(A P. SLANY
4. unxlrr. v. xovÁ pex.e
5. sHIcKÁ D. UNIcov
6. SRBA M..CERNOSICE.

7-8. FRÁNToVA H. cEBrygslcE
7-A. SILNY M. KROYERIZ

9. SLAVIK J. SOPTDLNO10. FRANTA H. CEBNOSICE
11. DERE H' cERNosÍcE
12. NOVAK P. SBOHEBIZ
13. PITRA S. CERNOSICE
14. HAMLS J. CHODOV
rs. xovnŘčÍx J. cuoDov
16. SKULIBA V. LOHNIC-E

senioř i

KÁTEGoRIE A3

1. HLADIL v. xnorrĚŘÍŽ
z. PoDzIHEK o. HNIcHovo HRÁDIsTE
3. BEZR H. HRADEC KRÁLovE . -,l. DoLAK M. HNIcHovo HRÁDISTE
5. ganuš y. HNIcHovo unaoršrĚ
6. FUXA V.SLANY
7. KRIZEIi P. NOVA PAKA
8. KOSAR M. HR.ADEC KRALOVE
9.. inS.SAFLER l{. KOPIDLNO
10. HLADIL .l. xnoxĚŘÍž
lt. MULLER u. NovÁ pere
rz. nllrušovÁ I. !ílilcxovo gnloršrĚ
13. FEJFAB V. NOVA PAKA-_.-
14. POSPISIL L.DL. KROMERIZl5. HAcHULKÁ s. x.žEnnovtcs
ro. pospÍšrl L.st. KRoMĚŘÍŽ
17. MAREK L. K. ZEHROVICE
ls' rnsJčÍx v. KoPIDLNo
rs; šn4čEr x. x.žEHRovtcs

817
866
851
a42
835
429
sz9
824
a2L
813
804
803
184
781
77a
764
761
752
749
747
713
702
699
683
680
660
bJ r

617
610
603
596
587
583
569
554
488
479
.16 8
449
366
25L
20L
L74
L28

98
93

l,t 9I
119 ?
884
866
849
79O (227)
790
790
7',l4
762
739
42L
382
176

94
0

1 597
I 585
r198 (298)
1198 (293)
895
890
889
887
881
875
853
836
a22
809
798
790
780
'17 9

I. PoDZIHEK P. }lNlcnovo xnaorštĚ
2. KÁLINA p. xnovĚŘÍŽ
3. OREL J. KUNOV{CE
4. xoRxus v. MNlcxovo Hn.coršrĚ
5. srlnÍ' o. xnorrĚŘÍŽ
6. z.lttR.cpNÍr .l . xnovÉŘÍŽ
i. sr,lr'Íx u. HNIcHovo xneoršrĚ
8. FEDoR T. MNlcHovo Hn.cpršrĚ

- - 2999
1 798

898
896
894
887
886
885

ž6cí'
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=-_lo-_-roŘAvA M. KLADNo
2r'. AĚE-trIT,UEE R. čERNošIcE
22. HANčIL v. NovÁ PAKÁ
23. sAl.tEš M'st. MNIcHovo HRADIšTĚ
24. SAMEš H.El. MNIcHovo HRADIšTĚ
25, PETRASEK M. CHODOV
26. ing.PAvLÍčrx o. rnor.lĚŘÍŽ

. lr. suolÍr r. óunNošrcp
lz. paclč v. slnlÝ -43. LANGER V. CERNOSICE
44. RYDLO T. LOMNICE
45' vÁcl, v. I(RoMERIz
4s. ŘpzÁč x. xnouĚňÍŽ

junioři

l. surču n. uNrčov
2. HoRYNA ll . .lrčÍx
3. xŘÍŽ p. sTocgov
4, rr,sxovsxÝ l. xnovĚŘÍŽ
5. ZECHEL H. STOCHOV
6. FRANTA rr. čpnNošrcp
7. CICHRA P. PRAHA-4
8. opnÉ u. čpnyošrcp
9. LANqr D. LTBEREo-
10. NovAS P. KRoMEBIZ
11. SILNY-H. KROMERIZ
12. KUoHYNA P. PRÁ!A-4
I3. SEBA M. CERNOSICE
14. HEJDUK .r. pRegn-i
15. DŽUGAN H. PRAHA-z
16. DONAT H. PRAHA-4
17. SKRABIS R. PRAHA-4
18. I{ATAJ T. PRAHA
19. JINDRA D. PRAHA-2.
20. FEÁNToVA H. cERNosIcE
21. GRÁF J. roMNIcE
22. SKULIBA V. LOMNICE

senioři
1. vEJMorA J. LUTÍN
2. HLADIL v. xnouřŘÍŽ

3.-4. spuRNÝ B. KLADNo
3.-4' šrurx l. LIBEREC

5. x_ŘÍŽ n. sŤocHov
6. JANŮ J. LIBEREC
7, JIRKA V. STOCHOV
8. APELTAUER R' čBRHošrcn
9. Z^PLEŤ^L s. CHRoPYNĚ
1o. ilg.šAFLER M. KoPIDLNo
11. CAJTHAHL P. PRAHA-6
12. STRÁKÁ v. PRAHA-z
13. ing.PAŘÍK M. PRAHA-4
14. KALANDRA R. PRAHA-6
L5. z^Jíc F. KoPIDLNo
16. HOLZHAUSER R. PRAHA-?
17. KLIKÁN P. PRAHA-6
18. VLACH O. PRAHA-4
19. KHEC L. STOCHOV
_zo. HnusÝ T. Pn.cHA-?
21. TRNKÁ v. LIBEREC
22. ing.CEJNAR P. PRAIIA-3
23. FUXA v. sLlHÝ
24. ZOUBEK Z. LOMNICE
25. VALENTA L. KOPIDLNO
zo. lallčt H. LIBEREc
2t. cgeRvÁt I. PRAHA-3
28. MA!ÁSEK M. PRAHA-6
29. MARIK F. STOCHOV
30, ing.HERAN P. PRAHA-4
31. APLETAUEp I'. čBRNošrce
32. JEčMEN K. LoHNIcE
sg. HoŘAvn M. KLADNo
34. ing.sKoPovÍ .r. LrnsRsc
35. KOLLERT P. LIBEREC
so. xoŤÁrxo A. PRAHA-6
sz. sgo],Árc J. PRAHA-10
38. HOFRICHTER P. LOHNICE
39. ing.l(AcHečx.c r.t.Lrspptc
40. zre.rrYDRA H. PRAHA-6
41. re.DvoŘÁK P. PRAHA-4
42. SVAGR J. PRAHA-1o
43. KoTAs P. PRÁHA-4
44. TEJHL L. PRAHA-2
45. KoLÁŘ H. PRAHA-4
46. HARKL !{. PMHA-4

754
746

-.--_ 694 -431
282

60
t5

419
392
337

172
79

1 603
t27 1

124 6
1243
l.199
115?
1066
to2z
101 9
1015
917
'i75

'144
7L2
67'.l
675
631
614
510
za9
103

L7 67
1711
1605
1605
1601
15?6
1498
1468
1468
1,111
r408
1405
1393
1 350
1313
L257
L237
1173
1r49
LL44
LI2L
I 105
1055
104 3

999
957
944
935
863
858
852
849
799
'192
'189
?23
698
648
635
626
542
528
505
416
384
337

(457)
(404 )

EATECORIE 81

senioři

1 . xn q.rc .r . sr,aHÝ
2. xer.Ásrr M. PRAHA-6
3. RYcHNovsKY z. PRÁHA-6
4. SLANINA J. CIIOCEN
5. vARŤEcKÝ J. PYšELY
6. zre.'KÁLINA J.PRI{'HA-4
7. JANDA P. PRAHA-6
8. PARPEL J. PRAHA-4

1617
1 548
1499
1 103
1044

979
494
4?L

XATEGORIE CO2

Žeci

1. nÝz s. cHocsŇ .2. STAREK L. CHOCEN
3. uoDnovÁ H. Kl,ADNo
4. BEZDÍčEK M. cuocEŇ'
5. HATEJKA u. cHocrŇ
6. MODR P. KLADNO
7. vrr,Ívtr r. cuocEŇ

senÍoři
1. sLANINovÁ t. cxocBŇ
2. SLANINA J. cHocEŇ
3. nÝz s. cuocBŇ
4. STAREK M. cHocEŇ
5. rrrspĚcgnr. g. cuoceŇ

I 650
1602
1393
1381
1167
LO? ?
843

1733
161 0
1535
14 88
1411

XATEGORIE II

ž6ci

1. KALINA o. xnorrĚŘÍŽ
2. ZAPLBTA! a. cgRopnrĚ
3. xopscKý P. KoPIDLNo
4. cEJTcllAML R. r'Nlčov
5. nÝz s. cgocnŇ
6. SILNÝ D. x-noxĚňÍž
7. I{ODR P. K1ADNO
8. upssr,BRovÁ p. x.Žprrnovrcp
9. rnc,tč 9. sr,e.llý
lo. cnar,trpÁ p. x.žst{Rovtcr
11. VITNER r. x.ŽsltRovrcp
12. KAšPAR v. x.žsgRovrcr
r a ' wsročrr, .r. r. žprrnovrcn
14. SUTTY M.LOMNICE
15. KALINA r,. xnouĚŘÍž
rs. ualÝ .l. xnouĚŘÍŽ
17. RozENKRAc r. sr,exÝ
tg. wsxočrr. L. r.žsnRovtcp
19. FICHTNER r. x.žsEnovrcs
zo. sEor.Ár< J. LoMNIcE
21. KRYšTŮFEK P. LIBEREC
zz. vautš p. surÝzr. rnt.rčÍx L. PRÁHA-?
24. KRABEC V. LOMNICE
zs. pnŘÍr J. LoHNIcE
26. uouEEK .r. r.Žrunovrcp
zz. znrrR.a,pxÍx ;. rnorrĚŘÍŽ
28. STAREK r,. cnoceŇ
29. BERNART U. KI,ADNO
30. MACURÁ .r. čenNošrct
31. KUNC J. KLADNO
sz' LvovsxÝ J. PRÁHA-?ga. r,uxtš M. PRAHA-?gl. .rarouš J. K.ŽEHRovIcE
35. CHOC L. KLADNO
36. cHALUPovÁ R. r.Žnunovrcp
3?. šINDELÁŘ v. PRAHA-4
38. šITTA s. K.ŽEHRovIcEgg. RYSNrKÁR v. x.ŽEHnorcE
lo. xEr,rš p. sLnNÝ

1468
14 58
1136
LLZL
1000

968
942
914
835
823
?72
764
706
688
67r
663
649
647
631
623
593
589
560
539
536
527
520
512 (148)
5L2
511
502
499
485
467
451
450
449

_,,,a<5--
444
429

KEŤEGoRIE P30

senioři

1. re.DvoŘÁK P. PRAHA-4
2. zE.ing.PoPEtÁŘ v. pReue-o
3. zre.I(ALfNA J. PRAHA-4
4 . ing. rnŘÍx M. PRAHA-4

1488
L420
864
444

Sestavilr Antonín ťrrarůžka



33

KAÍEGoRIE FlÁ

Žaci
1. líartin Kogď' Er. Ibétová
2. Bobuslav Rýz, Choceň
3. líiroglav Snolák, Pra.ba 4
4. líartia FiĚr' Dub a. ll.
5. tdcbal l'íĚr, Dub a. I.
6. bvid Kalina' Kroněříž

3488
3430
3Ln
2783
2635
ý7

Junioři
1. Jan Bcamr, Pracbatice 3780
2. Ladislav Kornhófer, J. Eradec 3745
3. líartin Foryna, Jiěín II. 3696
4. Aleš IsjcEaD' v. Bítyška 3665
5. }íartin Doaát' Pra}ra 4 3636
6. TonÁš }Íaršálek, Praha 4 362L
7. AleĚ Byguloki, Krrnovicc 3542
8. Jaa Gaěpar' S1a4ý 34rL
9. A1eš Buraa, Pracbatice 3u4
l0. Pavel trovák' Kroněříž 1862

Senioři
1. Ing. Vratislav Bák' Senily 2ú7eo+I235
2. Jiří šinek, Liberec 3780+3747
3. ltiloslav Eadrbolec, Liborec 3780+3640
4. Jiří róblovoký, Senily 3780+25l7
5. Lrrbonír Drobisz, Slsalice 378of25€
6. ![IDr. Josef Eacar, Dub n.lí. 3780+1259'l. rng. líiloslav Fišr' Drb n.ll. 378011240
8. Zdcněk Eavelka, Dtb n.lí. 378uL232
9. Fraatišek' Gloziga' Bolešov 3780}1228
9. Pavel Korďr6fer, J. Eradec 3780}1228
11. Lubonír Cb1upáč, Senily 378o}11yl
L2. rvo Kulicb' sla4ý 378o}1l9r
13. čestnír ň'ezníěek, Kroněříž 3?8o}rB3
14. In5. lÍiroelav Pornan, Liberac3?8o}1106

Katerorie FlE /zúčastnilo
1. Crha

se 1O3 modeIářů ze 7

15. Robert Dvořák, Á Chrudin 3?8o+1o9s
16. Jarogtav štěpría, Liberc c 3 9-' -17. Milau Drobisz, Skalice=-=---3?78
18. Jaroslav lroldóa, Hranice 3763
19. Jaroslav Bosák' Kroněříž 3762
20. rng. Vojtěch Zioa' Eranice 373?
21. vít r[adil' Kroněříž, 37L8
22. líilan Zlesák, cbrualitr 3103
23. Jaroelav Janů, Liberec 3693
24. Jaroslav Urbánek' Clrnrdin 3688
25. Bobunil Botek, Kuaovice 3658
26. Jaronír Orel et., Kunovice 3651
n. JíIt Pokorný, J. Eradeo 3u6
28. l(iroslav Vyu,zal, Dub n.l{. 3547
29. Miroslav Petlá$, Kunovice 354L
30. Milaa Bezr, Hr. Královó 3488
31. L. Pospíšil n1., Krmšříž 3484
32. lliroelav Vitula, Eraaics 3474
33. líilan Kosař, Er. Královó 3408
34. Juliuo Hladil' Krouěříž 3L74
35. Jarog}gy uinrřík, Kunovice 295]^
36. L. Pospíšil st., Kroněříž 293L

KAIECORIE I"IB

Junioři
1. Jaronír orel n1., Kunovicc 3490

Senioři
1. trng. Jan Krajc' sla.4ý
2. Juliug Eladil' Kroněříž
3. Zdeněk Rycbnovaký' Praha_Such.

.4.'_'.Ing. Oldřicb Pavlíěek'Iboněříž

3536
3160
2932
L855

V ogtataícb kategoriích so aepřihlá-
sil žá<laý sportovec.
Sestavil: Jaroslav Urbánek

cs
2. Ritterbusch D

3. llaoh CS
4. Schuberth D
5. valaštiak cs
6. Aust A
7. Arbogast CB
8. D6tzl A
9. Schůp1er D
lC. Ťráger cs
11. }Íugil cs

VYS LE DKY
zaal/

tíaÍ'g
13. Uhrin
14. Frieser
15. Kornatovský
16. Kalina
20. Martan
22. Wavac
30. I{ořejší
34. B1ažek eon.
39. Stloukal
44. BergoÍ B€llc

n
18
17
16
15
13
t2

9
6
4
2

70
55
37
37
36
25
25
2'
24
24
20

A
cs
D
cs
cs
cs
cs
cs
cs
nc
cs

FREE FLIGHT
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Katesorie FM
-*. -Jeú Yosejpka
2. Sorgej l{aŤarov
3. Rodnoy Lewis
4. Pieter de Boer
5. Stewart Cox
6. Michael tsolnbon
7. Cenny Breenan
8. Peter Allnutt
9. Isrs Larsson
9. Alexander Maxinov
11. l{Btt Gerain
12. Viktor Isaenko
13. 

"Yilliam 
McGarvey

]1. Stephan Runpp
15. Michael Kocbkarev
16. lbank Adanetz
17. Randy Wsiler
17. Jsn Somers
19. Jim Parker
20. Willian Colledge
21. Pavel Bednrír
38. íudovít Bútor
38. Miroslav Buěko
46. Milan Z1esák

cs
USSR
NZ
NL
NZ
c

B
cAl{
s
ussR
USA
ussR
NZ
D
ussR
D
usA
IrL
UsÁ
CB
cs
cs
cs
cg

65
57
55
50
50
47
44
40
37
37
37
36
35
35
35
32
30
30
29
26
25
20
20
T7

USSR
CE
D

ussR
USS'R
c
I

NZ
D
NL
GB
PL

Katosorie FlB

-

1. Alexander Andrjukov
2. Roger Ruppert
3. Bernd Silz
4. Igor Vivěar
5. Andrej Khrebtov
6. Bror Einar
'1. David Ackery
B. Bernhard Sauter
B. Arno ltrackan
10. Russell Peers
11. Eugeaiusz Cofalik

Katerorie F1C

1. Claus P. Wachtler
2. Eugen Verbitsky
2. Alain Roux
4. Randy Árcber
5. Gunaar Ágron
6. ldarek Ronsn
7. Jan Ochnaa
8. faa Weston
9. Phil Ball
10. Roger Sinpson

75
70
60
54
52
50
50
47
47
45
44

D70
USSB 6'
F65
USA 62
s60
PL 52
PL 50
Nz 50
cB 47
USA 40

HRAN|CKÁ NoVoRoČNí LIGA A 1 1997
Do cglkovébo-pořadí ae započítávaly tři nejlepší výsledky zo čtyř soutěží, kteréae 1étaly 4.1. a L.2.Lg92.

t,ZACL

1' Jaromír 0re1 Kunovice
2. AleĚ Zina Eranice
3. Pavel Jakubiec B. Biala
4. lYojtěch Žnrda B. Biala
5. t{artin Glowacki B. Biala
6. Micha1 Jordán Kunovice'l. TomÁš ltabarta Kunovice
8. !úartin l(rul B. Biala
9. ,:Jiří Voldá,n Hranice
10. Hubert Fio1ek B. Biala
11. Gregor Korenovski B.Biala
12. Devid Si1ný Kroněříž

Junioři a senioĚ!
I. Ing. Vojtěch Zina l{rarrice
2. Julius Hladil Kroněříž
3. l{UDr. Josef Hacar Olonouc
4. Zdis1av Drlík Poprad
5. Lubonír Pospíšil Krorněříž
6. Pavel Voldrín líranice
7. I(arel Studený Lhota

L755
L546
1413
1328
1226
LT45
1089
tsl4
79'
729
720
64e

r795
1781
r776
L744
].644
1616
1609

8. František líacbaě Lbota L565
9. -Jaroslav Voldá.n líraaice 1561
10. Ing. I(ar. Studený Lhota 1514
1I. Lubonír Pospíšil Kroněříž l-244
12. rng. Ivag Tré5or L.Mikuláš 1200
13. Cestnír Rezníěek Kroněříž 1200
14. Milan Drobisz Skalice 1176
L5. Ing. Badek Kuře Olonouc }166
16. Lubonír Drobisz Skalice 1158
}7. Miroslav BečÁk ..;..l 1054
18. David Kalina Kroněříž 1049
19. Michal Horáček Hranice 974
20. Radin Sobek Lhota 881
2}. Zdoněk llrevelka Olomouc 840
22. }áargk ňazáč Kroněříž 769
23. rng.arch.Macura čadca 72o
24. vtt Hladil Krorněříž 532
25. Budo1f Bonbera M.Ťřebová 32o
26. Jaromír orel Kunovice 211
27. Zbydék Grossnann llranice L32
28. Tadeusz Dude B.Biala 70
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MAJSTROVSTVA SR F1E 1e91

Hajstrovotvé Slovelgka z poverenia
ZlloS /Zv6z nodelárov Slovengký poriadď
Llf,K líostáreň Brezno v dňocb 25.-27.Lo.
1991. llieston konania boli znáne terény
v okolí Brezla.

Ztaz 6éa8tníkov, ubytovanie a stravo-
vaaie bolo zabezpečene _vo Valaskej. Otvo-
renie líS sa konaro poťtÍa propozicií 25.10.
Po otvoreaí prebebalo preberlnie nodclov
a úvodnÁ rozpravB e preteH':ni. športová
jury bola geatavená v zIožerú: Ing. Jén
Longarrer ako rÍaditeÍ súlaže " zé'tupco-
via pretekárov - Tn8. rvan Tréger a lí,IDr.

V sobotu 26.10. bolo v ranr1ýcb bodinách
nierne bnIisto a v doline Írúkal variabild
vÁuok ěo 2 m,/s. Z toho dóvodu poriadateli
obbliilli obidva toráay BoboznÁ a Lúěky a
rozbodli pre Lúěky. Pďasie v priebehu ce-
lej sútaže ei zachovalo usté1e4ý cbarakter,
g vetr@ b2 a/a g€vor' severovýchocl s ce_
lodennou teplotou pod bodon Brazu a jasnsj
oblohe.

VĚetky súIažné kolÁ věítaac dvocb rozlie-

vÝsLEDKY

50o+35Oi90

50O+36O)30

500+360120

496

' 496

49313

48513

480

4?1r5

távacícb ga uskutoědli v sobotu 26.10.
ilakoÍko v údoIí bol za zaěietkrr nierny
oper' nriu'rn-bolo stanovené najprv rta
180' 240 a v dalšon rra 3@ s. P14ý zisk
bodov dogishli traja súlažiaci. Póčas
cú{aže aebol podaný k priebehu ani roz-
bodcon žíadny protest. Hevyskytla ga ži-
adna ninoriadna udaIosř .ai zdravotaé pro_
b1ény.

tlkoněenie súlaže a vyhodnotenie prebe-
blo zaovu vo Vá,lagkej. l{a zéver pri spo-
ločnej dis}ilsii o luťlúcnosti kategórie
ELE na Slovensku pgverili pretekrlri Ing.
!l. }Íravca prerrnieoŤ na l/R Ztt6 prcťtstanr
o poriadaaí líajstrovstiev Slovenska v bu-
dúcnogti. Aby sa zabezpeěila váěšia objek-
tivita, navrhujú previeod Majstrovstvá'
Slovenska ako setiél troch arojaúIďí.
V roce 1992 sa priblásili ako poriadate}iar
Lffi Liptovský líikulóš' L!ÍK VSŽ trošice e
LMK l{ogtáreň Brezno 8 týn, že ětyri najle-
pšie výsledky by aa zapoěítavaly pre lúej_
strovstvá Slovenska a k vybláseniu líajotra
Slovenska by došIo na závereěnej súIaži.

L.
1o

3.

4.

6.

7.
8.

9.

TnB. Iv&a Tréger' L. uíkuléĚ
Peter Zaborec, Brezno

Ing. Peter l[osko, L. uikuláš
Juraj Uhría' Brezno

Pavol Preěúcb, Piesok
rng. Jén Vajda' Brezno

JÁn Gejdoš, Brozao

Ing. lGlan l{ravec, Brezao

Jozet Ťaztg, Piesok

Ing. ltilaa [ravec

10. Jéa šneringaj ' L. }likuláš 467 r7
11. Ondrej Eenlricb' Koěice 455166

12. rvan Vlček' Brgzno 43€rďl

13. Ing. Iilan Valaštiak' L. lfik. 437 r32

14. Igor l{iertuš, L. ltixulóš 435166

15. lÍartin llartoaěík' Košice 4l.7 r33

16. Petcr štiurany, Brezno 3gt 166

l7. lÍ'Dr. Braaislav Bohuš, Košioe 253r9L

18. ofua Stropkové, Košice 33'33

PozvÁNKA NA PRAŽSKoU LIGU
Pražskou ligu voIně létajíc{cb node1ů kategorií F]Á,BrC a Á1' B1, C1, P30' c0' pořádá

Ll{K Praha 4 ve daech 14.3.1 18.4., 1.2.9.' 10.10,1 & 7.11.1992 na letišti v Sazen6. Zg-
hajení soutěžÍ je vždy v 9 hoťl., konec a rozlétáváaí vg 14'@ bod. a v 16'@ bod. vyhlá-
šení vítězů. Přih1Éěky - před zahÁjenín zakoupit za 10r- Kěs stertovní kartu pro keždou
kategorii.

Iíódnocení 5 1etů. Po pěti závodecb eeriá'lu ligy obdrŽt víléz v každé kategorii putov-
ní pobár a 11 závodníků ěeIně unístění obdrž_! prénii.
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KALENDAR SOUTEZI 1992

Lr.2.

15. - !6.2.

ZLo - 22.3.

11. - L2.4.

16. - 2O.4.

22. - ?8.4.

l. - 3.5.

29. - 31.5.

7.6.

13. - 14.6.

13. - 14.6.

4.?.

4. - 5.'l .

10.7.

6. - L2.7.

11. - L2.7.

11. - L2.7.

11. - L5.7.

1. - 2.8.

1. - 3.8.

4. - 10.8.

SP - FlArB,C Bear Cup
Pori, Finsko
SP - ELATBTC l{ar llen Internationel
Taft, Kalifornie, USA

sP - FIÁ'B'C Eoliday on rco
Eozen Lake, lljosa, [orsko
SP - ELATBTC Kotuku Cup
Brngiteiki' Nový Ze1agd

SP - ElArBrC Fourtb Pecific Chrpps
Sran Bill, Auatrélie
SP - FLATBTC Australien firtionals
Wrikerie' Austrálie
SP - PlE 12tb Cup Sisenol
Gallio9 Vicenze, Itálie
SP - FIJ\'B'C hrazte Cup
Dóns6d, Hrilersko

SP - Fl.,A,rBrC Ctiteriun Cenbrei
Canbrsi, hucie
sP - PIÁ'B'C Paupa Cup
Belchteren, Belgie
EID - 10th fndoor International
Orleans' trŤancic

sP - F]Á'Blc'0'B Canpeonato Castilla
Albacete' Spanělsko

sP - EIÁ'B'C Pan Cup
Zrenjanin' JugoslÁvie
SP - EtE
Vasserkuppe' Eěnecko

ElD - fistrovství Evěts /sea. a jun./
Wroclar, Polsko
SP - nLArBrC V6r6a Jen6 l{enorial
Szenteg, lÍeilarako

SP - FL['!'C Scania Cup
Bínkaby, švédako

SP - EU\rBrC Antonoy Cup
Kiev, USSB

SF - ElArBrC Alicante
Sallnag, Alicante, Španělsko

SP - ELA'IBrC Open International
Sibiu, hrnrnsko
ELA'B'c - ldistrovatví Evropy
Sibiu, Buntrnsko

A. Mantere, Kanukankatu 14,
SF-28660 Pori, Finsko
R. White, 1030 Norunbega Drive,
Monrovie, CA 91016r USA

T. Bortne, Jernbanovoien 28,
2840 BeiaEvollr Norsko

D. Ackery, 1 Tarata St, l{t Eden,
Auclaad, ltový Zeland

R. Bbckanr ?'Leslie Strect, Gia-
borne' Victorir 3437' Austrá,lie
L. l{iildletoa, 20 Tbe Triengle, War-
redele' sA 5046' Auotrálie
B. Sartori, vie Costr 22,
36030 Fere Vicentinr, rtélie
G. Pinkert' PÍ 16, L625 Budapeet'
l[áersko
B. Boberolle, 9 Residence rlu Cometl
59211 Saates, Francie
C. Breenan, Priesters eg 3,
3621 Reken, Belg"ie

J. Delcroi:, 7 nre de Foncenagnet
45000 Orleaasr Francie
A. Bodriguez Garrido, Fed. Castella-
no-l{anchega Dep. Aereos, San Augustin
l{nn 01.8, 4rL22 Argce, To1edo, Span.

Aeroclub Zarko Zrenjanin, Z.t. Zren-
jenin 7' 23000 Zreqjania' Jugoslávie
B. Scbussler, Offenbacher Str. 291
6052 bbrbeinÁíain, Něnecko

J. Palagrir Pf 683, 6701 Szeged,
!ía'i[areko

L. Bansson, Sigurdsgatan 15,
2L4 55 Uub6, Švódako

E. Verbitsky' Kiev, Inťlustrialnaja'
27 REtkaar USSR

J.C. Guillen Ronor Apartado de Cor-
reog 2O€B' o3B Alicante, španělsko

I. Znacinr Federatie Bonona de llo-
delisn, Str. V. Conta 16, Bucuresti



11. - 15.8.

20. - 23.8.

21. - 23.8.

2?. - 28.8.

27. - 30.9.

28. - 30.8.

5. - 6.9.

10. - 13.9.

L2.9.

L2. - 13.9.

18. - 2O.9.

24. - 27.9.

24. - 27.9.

17. - 18.10.

29. - 31.12.
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SP - Fll 11.8. 6.Int. Freundschaftcup;
13.8. 21.fnt. Eeri Kargl Cup; 15.8. trC
Karaeraln, Rakousko

SP - FlArBrC Pucbar Polski
Glirice, Polsko

sP - RlÁ'B'c'G'E'J Poitorr
Tbouars, Prancic
ELA'B'c --líistrovstv{ ívěta juniorů
Luěenec, čsr'n

FID - 16tb International fadoor
Flenalle, Belgie
sP - FLA'B'C Jiboěcský pohír
Sezinovo Úetí, čsrn
SP - FLATBTC 23rd Eifel Cup
Zůlpich, Něnecko

FlE - Iistrovství Evropy
naná, čsrn
SP - EIE
RanÁ, čsr'n

SP - ElÁrB'C lat Bodenland Cup
Egeln-{or nirsleben, Íěnecko

sP - FIÁ'B'C Autrrnn líar
Jarpaa, švédako

EtD - Indoor International
Slnni o Prahova, Runungko

EP. - EIE
tYlicz, Polsko
sP - FlÁ'B'c l6th Sierra Cup
Sscraneato, Kalifornie, USA

SP - fUrBrC fer Zcland Nationals
Ashburton' Nový Zeland

S LOVO ZAV EREM

F. Sch6bel, llariazoller Str. 3,
3200 Cber-Grafendorf , Bakouako

B. Stebiazerski, Aero Club Gli-
rice, ul. Gomik 18, 44-f0O
Glirice, Poleko
P. Lavergae, 10 rue Beaunarcbit,
79f00 Thouars, Francic

F van Hauveq,rt, Grand Place l,
Bte 52r 4400 Elenal1e, Belgie
Vladinír Kubešr {enrdovE 663/18,
391 02 Sezinovo Ustí
A. Buagart, l{onscbauor Str. 51,
5350 Euskirchen, I{ěnecko

Ia8. Ivan Eořejší' l{ad přebra-
dou 151 32L u2 Plzeň
E. Berzog' AE uůhlenlrolz 10,
D-G3253 Egeln' trěnecko

f. flg1tsrnn, Iannluda Orsloaa,
53L 9? Lidkoping, švédsko

ll. Zaacin, Federatia Bon na de
líodeliau' Str. V.Conta 16l Brcu-
resti, Runrnako

J. Jaronczyk' ť1. Svierczerakiego
8L/2L, 33-370 lluazynal Polsko

K. Oliver, 22L3 El Cejo Circlc,
Bancbo Cordova, CA 95670, USA

A. EcDonald, 8 fancig St, Yba-
kajane, trový Zeland

Vážení přáteté volného'letu ,/i Volnáho Letu/2

právě dostávóte do rukou první ěíslo, které vychézí tak, jak jsan s1íbil. Onlouvrín
se za to, že poslední, ětvrté, ěíslo roku 1991 jste dostali se zpožděnírn. Nebylo to no-
jí vinou, ale-vina byÍa v poruše roznrrožovacího-zařízení, kde časopis tisknrr. Díky přá-
te1ůn, zojnéna pat Dúšanu r'riěovi, se podďilo ttyřtu" vytiaknout. Doufán, žo letos to
buda bez konplikací.

Poěínaje rokem 1992 jsen změnil podtitul ú?r, ěaoopisu. To proto, že původní vlast-
ně ztratil šmysl. časopis-nečtou jen lnodeláři v české republice. Osta'tně na tuto zněnu ně
přivedl Petor Kapuota zo šahů. Leios vyjdo ěísla čtyři - prvn{ Wníl druhé v ěervnu' t|"_
ií v ;i5r,u a čcrió v prosinci. Prosín Ýás, byste své příspěvky zasílalí k těmto datumůn.
Za všochny předem děkuji.
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NABIDKA Z POLSKA

:,

Eli3i{

Všechny nabízené výrobky jsou ve vysoké kvalitě zpracování. Je nožno si
ší službu pro modeláře. Pište polsky nebo anglicky na adrosu firny: M 0
Iů I K' Boleslar G w i ž a i, y-l..a) Andrychóv, ul. Slooeczna 8, Polska

5 funkcí pro modely FlB vába 16 g'
@- p'o maté álettrouroáely váha 16 g,
@_ 5 funkcí pro nodeIy FIC v6bz 24 g,

@ T -.háěky cena 6 usD
Ó Páka spouĚtění ěasovaěo cern lc USD

@ Pouzdra a kolík pro spo-
jení trupu FlB cena 10 USD

(' Přerušovač toku paliva cena 3'5 UsD

doba cbodu 8 nin. 
' 

c€na 22 USD
doba chodu I nin. r cens 23 USD
doba chodu I nin. r cena 25 USD
doba choclu B nin. r cens 29 USD
doba chodu B nín. ' cona 25 UsD
doba chodu I nin., con& li USD

6 lilavice na FlG cena
@ Řezačka guny cona

Časový spínaě přivodu pa-
liva C _ 30 sec. C€Fé

\*i..-''

20 USD

20 USD
69 IJSD

objednat
DELTE

i dal-
cB-

t1ETA LUR G I c KÝ T E c H NI C KoO B c Hc D N i
SERVIS

PoDĚBRAD0VA 72, 537 01 cHRUDIií

uAJ EsTí A EOmÁ
METAB.URGECKÉ WÝROEKY ffim A no z

i


