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oběasník pro přátale voIného Ie

Obsah, co Vo1ného letu přispěli
čsuos - sekce loteckóho nodolářství
čuoeu - infornace
CIAM FAI

usJ 1992 v Luěenci /Fl^Bc/
UE EIAEC 1992 v Rununslnr

ME a SP FIE 1992 na Rané

Jihoěeský pohar 1992

1tistrovství čsra FuBc 1992

Esej

Model FIC A. Rouxe

Profily - A. Lepp /AL 33/, Makarov

!.íodel větroně FlA "921"

Model FIE
lÉtartn co,
Zaíízaní k zastavování motoru CO,

Ještě Spitzerborg 92

oiimsaa ELK /CO^/ t992
1

BI"ACE CUP - Glivico 3. - 5.7.L992

Teorie C0^
é

"FAUN / 4" nodel na CO, Tng. J. Ku-
bici
Mistrovství čit co,
Memoriál J. Studniěky - makety C0,

lís FlD ',íroclav 1992

Model FlD "SK 92" S. Kujawy

Výsledky sP 1992

3. soutěř SP FlE - 'r{assgrl]rppe 92

6. internstionalo FIE Karneraln....
Dí}ěí pořadí sP 92

2. Mistrovství Moravy a Slezska

![istrovství čn A1' 81

Slovo závěren

pHÍšrt čÍsto VruDE v PRoSINcI \992

\J'

J. Urbánek

J. Urbánek

-LnB.f.Horeisr
J. 0rs1

Ing.I.Hoře jší
Ing. I.Kornatovský

M. Z1esák

M. Zlesd.k

z TIIER}áIKSEN$ pře-
loáil a zpracoval
Martin ZIesák

VOT" LTBRE

VOL LIBRE

Ing.I.Tréger
Ing. I.Kornatovský

P. Vašina

P. Vašina

P9 Vašina
P. Vašina
Dr.G.Benodek, přo-
ložil L. Valěík
W. Hach - P. Vašina

P. Vašina

B. Beran

RNDr. V. Walok

RNDr. V. l{alek

rng. T. Kornatovský

Ing. r.Kornatovský

I. Kaynos

J. 0re1

Ing.V.Zina
M. Zlosák

lo čÍst-t pŘtspĚlr:

Jsroslav Urbánek
V lipinách B00
530 03 Pardubics

Iag. Ivan Eořejší
Nad přohradou 15
32L 02 Plzeň
Jarorrír oreÍ
Novoveská l?0
686 04 Kunovico

rng. Ivo Kornatovský
Pod nádražín I?8
331 0t Plasy
Ing. ivan Trégor
Partizrínov 1
0]r 01 L. Mikuláš
Petr Vašina
Heraaova 1245
562 06 Ústí nad Or1.

Lubonír Valěík
Dukla 3I8
562 @ Ústí nad Or1.

Bohunil Beran
Kvapilova 140
2B4 ol Kutná Hora

RNDr. Vá'c}av tťa1ek
p.3. I2/IÍT
734 oI Karvinó
Ing. Vojtěch Zina
Snetanovo nó'bř. 1840
?53 0f Hranics

oBČA5Ňlx PRo PlÁTÉLE voLNaHo L€ÍU

Vyťlávé ltilai Zlesák,
l{a výsluní 371
538 54 Luže
Tel. 0455/99L3O2 - do
ni,, o455/97oBB - 2&-
něstnÁní
Reg.zn. lI/R - 3LL/90
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modelářství
1992, Uzávěrka scutěŽí u CIÁii FAI js
15.11.L99? a do té doby musí být žá-
dost čSMoS se všoni scutěžerri doru-
ěona do Paíiže.
0 kalendáři mezinÉrodních soutěží roz-
hodne cIAu FÁ] na svén zasedÁní J. _
4.L2.L992.
Za. zařazení do ka1endáře FAÍ zaplatí
pořadatel přístušný poplatok.

CM KLeM

CIAM

ěís}o soutěže, věkovou kategorii a u
kategorií FL{' B, C přepoěet na 1260
sok. Výkony do žebříěku lze zpraco-
vat jako koloktivní.
Věkové kategorie:
žáci - rok r,arozaní 1978 a mladší
junioři - rok nar. L971 až 1977 věetně
senioři - rok nar. 1973 a dřívo

Eluk
V agendě byly dva návrhy. Jer]en z

FFSC o nepovinném tluniči a druhý z
USA, který doporučova1 urěřoirí hluku
až na okraji letové plochy.

Jako ilustraci souěasné techniky
předvedl L. Gíalanella poslední typ
tlumiěe na notoru Rossi. Jodná se o
dvoukonorový tlumič, dru}uá konore je
tvořena trubicí, ve které proudí plyn
ve spirále. Ve vzdálsnosti 3 m za vý-
fukorn se snižujg hladina h1uku zg 110
až lL5 dB na 92 až 9_] dB při souěas-
ném zvýšení otáček ze 27Oao na 30c00
l,/nin. Měření uka1ují, že ne jvyšší
hluk je v úhlu 45' od trupu ve směru
za vrtulí. E1uk se sniŽujo se zvětše-
nín průměru vrtule. Všichni zájemci
o FlC jsou sics proti zavodoní tIumi_

ČrSKoSLoVENSKÝ MoDE!_ÁŘsrcÝ SVAZ
Ze sekce let.

Pro pořádek připomínárrc nčkteró aá-
leži'"osti na rok 1993 pro jejichž vyří_
zení je v současnó cobň termín přerlání.
lJezinárodní soutěže v rcce 199J

Zájenci o pořádání mgzinríro<]nícb sou-
těží v příštím roco podají Žádost .rr& so-
kretariát čSuos ,/p. Jabůřot, I,Ia strži 9
t40 00 Prrrha 4/ nejpozději do 31.10.

Připonínáme zájencůn o zařazení do
žebříěku za L992, abý zaslali tři nejle-
pší výsledky, případně další výkony na
adrgsu příslušného trenéra /Antonín Tva-
růžra a Jaroslgv Urbánek/ ao t5.11.1992.
Zapoěíténají se výkony dosažená na sou_
těžíeh uvedených v kalondáři soutěží čR
a SR pro rok 1992.

Ja nutné uvést: jnéno' novou licenci,

Agenda pro Žasedání CtAu FAT ve dnoch
25. - 27. březrg 1992 v Paříži přiš1a vel_
mi pozcě ' až běhan března. Obsahovala ale
jen rná1o zá1ežitostí, které bychom neby1i
v subkomisi diskutovali již dříve.

První den proběhla schůzka byra cIA]{.
Fřipravoval se p}Án zasodání a ověřoval
se gtav příprav tlÍS. Další den by}a tech_
nická jednání v subkomisích /SC/, kdy se
připravovala stanoviska ke schválgní ne
závěrečném plenárnín zaseťlání posloťlní
den.

Zúěastni1o se 27 států. Na zaseiání SC
pro voIný ^let /FFScr/ by1i tito účastníci:
J. Abad /španělsko/, P. Chaussebourg a A.
Roux ,/Francie/, M. Dilly /N. Zéland/, L.
Gia1anella /ttá].ie/l T. Hořejší, r. Kay-

derczyk /potsUo/ a G. Xenakis 
^tSA,/.
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ěů, alo vývo; tlumiěo byl ue}c..rtečněn
proto, abí sg shronáždiry inforpacs.

Illasování v subkorrisi pro'oěhic s
výslodkem proti zavecení t1uničů, a1o
rozhodujo'hlasování p1éna a to mě1o o-
paěný, byt znaěně kompronisní výsledek.

Nové znění, ktoré bude platit od
)- . 1.1993 je :'J"3.2. Cbarakteristiky modelů FlC: l{í-
sto věty ''Nejsou povolená žádná nasta-
vení výfukových otvorů motonr'' je:
"Pokud na výfuku /výfucích7' rr.otoru jo
jakékoliv prodloužení, pak roaxinální
pcvoloná }rIadi-ne. hlukr.l, něřená ve vzlá-
lanosti 3 m, je 96 CB. Hladina hluku
se měří nad rovnou plochou, no*"or běží
na plný plyn.a mode1 má trup i křídta
horizontálně. H1adina hluku so může mš-
řit ;en podle Všeobocných pravi'Je1'
odst. 2.7.3 a 2.13.4."

Pravidlo platí od 1.1'1993. Výklad
jo takový, že použití tlumiče je na vů-
Ii soutěžícího a je také jeho riziko'
zda ěasoměřiči budou schopni správně
zrrěřit dobu chodu motoru při nožném sCU-
ěasném běhu netlunených notorů. ilěřící
zaíízeal, budou urěena až po získání zku-
šeností. lděření nonrí být stancartní pro-
cedurou.při přejínce, ale jeň.na žádost
soutěžícího /z.7.3/ a 2d noťloIů budo
znóřeno v průběbu soutěže /2.].3,4/, ia-
dy stojně, jako se nyní provádí kontro-
La hmotnosti.

Návrh USA by} přijat jako vhodný způ-
sob kontroly hluku1 kterým je obtěžová-
na veřejnost. Znění je: Nový paragraf
J.J.12 Bluk: "Hladina hluku na okraji
plochy, která jo urěena k soutěži, aesní
být o víc riož 6 dB vyšší, než je původ-
ní h1adina hluku a to ve všech na hluk
cit1ivých nígtoch. Pokud je hladina h1u-
ku vyšší naž povolená, posune 39 vhod-
ným způsoben startovní 1inig.
Znénv pravidel
#

Byl přijat návrh FFSC na zněnu časo-
vého kroku při rozlétávání na 2 ninuty
pro FlÁ, FB a FIC. Zména., podle ktoré
so od 1.I.1993 letí první koló-toz1.ét6+,..
vání na 5 ninut, by1a schválsna již
dřívo. Nyní tedy bucou daIĚí ko1a na
7, B atd. s platností od stejného data.
V návaznosti p1atí i pro roz1étávání
praviclc /3.I.7/, podlo ktorého nůže
jury snížit rnaximun v případě, žo jsou

prcb}tárny s nárrraten nodolů. To buce u-
o:&veno paragr&fon 3.1.8.b.

!.,'t B'.ažen xívrb z FFSC o nožr^oebi
pror1ioužoní naxina v ranních kclech.

Návrh USA zavést u FlJ pon{r hmot-
nost/objem motoru na 3OO 8/ca) ,/vlastně
tedy zvýšení hnotnosti/ neprošel koni-
oí. Bylo konstatováno, že výhcdou FlJ
jo, že mode}y souhlasí s národními ka-
tagorieni L/^. Zatím nedošlo ani k
příliš dlouhýn naxímůro při roz}étávání'

Přijat byl holandský návrh zvýěení
hnotnosti FIH /Ll./ na ?-2o g. Komentář
předsedy: l]býl.isen proti snížení na
1BO g, ale když už k torru došlo, osob-
oě rrevidím důvod k této da1ší změně."

By1 přijat ruívrh týkající so kolise
reodelů FI!. v pravidlěch F1a bude nový
odstavec 3.5.6. se zněním, které je
shodné s odstavcem 3.?.6. z pravida1
FIB.
Procedurální-zgěnv

Pro zařazení soutěže ťlo rnozinárodního
kalencáře FAI se od roku i993 bude vy-
ž'adovat, poplatek, jehož výška budg shod-
ná s výší jednoho základního vkladu ,/bez
stravy, ubytování, atd./, al..e rninimálně
40 cim'. Jgdna soutěž - jeden popIatok'
bez ohledu na počet 1étaných kategoríí.
NopIatí ěistě pro juniorské soutěžg.
Získané prostředky budou použity pro ú-
čeIy CIAM, zejméne pro komunikaění úěe-
ly a pub1icistiku, dálo pro podporu
světového pohliru.

Italský návrh na změnu konstituování
jury pro MS nebyl přijat, byl však při-
jat návrh 3FSC ,/osobně můj/ na úpravu
ustavování jury pro nezinárodní soutě_
že. t{cvá úprava usnadňuje vo1bu ''přod-
sody'' jury a unožňuje práci v jury sou-
téžícín, kteří v deo ěionosti v jury
no1étají. Úpr'v. p}atí okarržitě a nové
znění je:
Obecná část, odst. 2.4.4.

V případě ostatních ruezinárodních
soutěží nusí být členon jury jeden ělen
CIAM nebo osoba, schválená národnín
aerok1uben. Cstatoí dva ělenové mohou
být ce1egováni aeroklubon pořáaající
země. čIonové jury rcusí být z nejnéně
dvou zaní.

členové jury nesurí soutěžit v soutě-
ži s výjinkou přípacu, kcy ěasový pIán
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je rozdě1en pcd)-o kategorií. V tonto
případě jecen nebo dva č1enové jury sní
soutěžit, als musí být p:'o tuto kategc-
rii zastoupeni jin"ýni ěleny Ju"y' kteří
v cané katego:li n-..cu'"iží. Č1':nové ;u_
ry musí být vybráni tak, uby ;ury v ka"ž-
cém okd"mžiku splňova}a požadat'ky náror]-
ní a jazykové.
il odetavcí 2.4.7. S6 codá: Toto neplatí
pro č}ony ju.y, kteří zríroveň ecutěží
oodle odstavce 2.4.4.

Návrh FFSC změnit kategorie pro MS

;uniorů na FlA' F1B a FlJ byl stažen.
Tyto kategorio nenají shocné zněeí pra-
vidla o stavitoli ncdolu. ?o delší dis_
kuzi se ponecha1a souěasná úprava.

Obecné zpIávv

Pro udělení dipIonu Alfonse Penauda
byli nominováni Pau1 Lagan ,/Nový Zel'znd/,
Giichi l{aruke ,/Japonsko,/ a Bussal Poers
/La1Líe/. Elasovánín p1éna by1 diplcn
udě1en P. Laganovi. Diplcn ná novou po_
dobu, kterou navrhl Andra Schandr:lr ro-
daktor ěasopisu VoI Libro. Diplcno Anto_
nova obdržel G. Benedek a zlatou meda-
i1i FAÍ dostal F. Chaussebourg, jemuž
korkurcvali M. Di1ly a náš n. čížak.

i,iový sportovní róa uuae publikován
v tonto roca ' aby mohl nabýt úěinnost
oc 1.1.1993. 0ddí1y budou jinak ěís1o-
vríny, aby se odstraniIa,nejednozrraěnost
stávajícího číslování kodu. Byl vzat
na vědon1 požadavek na větší rozšíření
publikace, která obsabuje pravidla pro
pořadato1e soutěží a provizorní pravi-
dla /tj. t&, _která zatLm nejsou ve
sportovuín tódu,/.

J. Tťorth a P. Froebrey odstougili
ze svýcb furrkcí /sekretář a p:'vní ví-
cepre zident/ a byli nahrazeni Ch. Green-
wooden z Austrá1io a P. Chaussebourgen.
Sandy Pimenoff měl v minulérn roce jisté
osobní problény, ale zůstává ve fun'kei
pro zidonta.

CIAM nemůžg schvalovat nové ěleny
FAr, ale připravované jednání vyššího
orgánu ně}o na Programu přijetí tří po-
baItskýcb republik, S1ovinsko a Chor_
vatsko o přijetí žádaly' Jugoslrívie by-
1a vyloučana pro nepIacení př1spěvku.
Zemé bývalého SSSR jsou da1Ěí oěekáva-
ní ělenové a Buský aeroklub budg násied_
níkgn ssSR. Byly konstatovány obtíže ve

financování 1gteckých sportů ',' zemích
východní Evropy.

!y}.i př'ijata pravidla prc volně 1é-
ta'iící nakety, včotně kategoríe Poan'.lt.
Připadly subkomisi pro nakoty.

Svět,c'rý ochár#

By1a předložgna zprá'va o výs1edcích
světového poh{ru v roce 1991 a národní
delegáti přovzali diplony pro vítězo:
Jan Vosejpka /F].A /, e.P. ',Tachtlor /TLC/
a lvan Crha /F1E/. Protože se nedostavi}
Žó'dný zástupce Ruska a ani Ukrajiny, ne-
byly ani vráceny putovní poháry FlA a
FlC. Doufejmo, že se tato záigžitost
vyřeší běhom roku.

Návrh ilFSC zroěnit systém přidělová-
ní bodů byi stažsn. Subkomisi se n€po-
dařilo dospět k jodnotnému nÉzoru na
tuto záležitost. Nicrnéně so na věci bu-
do pracovat dáIo.

Nová úprava, ktorá platí okamžitě 
'se týká ucě1ování bodů v případě víco

osob na shodnén místě ve výsledcích.
Body budou rozdělony stojnýn dílem /do-
sud p1ati1o, že všichni dosta}i tolik
bodů, které připadly na nejvyšší pořa-
dí/.

By1 přijat návrb' žo protest va SP

nrrsí bý'" doložon ěástkou B0 ci{F-

Belgický návrh pro uspořádání světo_
vétro pobáru pro juniory v katogoriích
FlA' FIB a FlC byl přodán do FFSC.

Mistrovství světa

Byla přijata pevná nabídka z USA pro
rok 1993 /FL{, FlBr FlC,/ v Lost Hi11s
5. _ lo. října; 1993 FlE Polsko, zííí
Krynica a 1993 F1D Bumunsko, září Slanie
ca. Žó,dné další informace nejsou o

předběžné nabídce z Argentiny pro FlD
t994, takže byla akceptována nabídka
Rununska.

Maáarsko a Ukrajina podaly žádosti
pro uspořádání MS v kategoriích ELA'
FtB a FIC v roce 1995.



ó

Jaromír Ore l:

Lučengc - Czechoglwa}ía

Poťlařilo se to, s ěín jsen na jeře
Ioňstého rokrr vůbec aepoěítal. Postrvi_
Ii jsne konpletní družstvo, to je 9 zá-
voanítů věotně katogorie Flc. A co víct
Družstvo FlC se stelo Mistry světal

Vše zaěe1o ve střodu 19.8. příjezťlen
a ubytováníur v ubytovně na letišti v Lu-
ěenci. čtvrtek a pÉtek jsne v ranních e

''nužů v terénu'' 1 tedy donáškové služby
a sanozřejmě vyjalnění stá,vajících pra_
videl. V sobotu odpolodno jsmo se přesu-
nuli ťlo Luěence, kde jsne by1i ubytováni

v internátu tanní střoťtní školy e z6ro'
veň se ve školní jídolně stro.vovali. Ně-
konu so níže zdít, že jsrne strávili v
Lučenci zbytečně dva dny navíc. Ale ve
středu 19.8. trénovali naplno Francouzi
a Izreelci' ve ětvrtek od ráne kroná nÁs
nnvíc i Američcnó a tíěnci. V ngděli jsna
díky dobró přípravě absolvovali bez pro-
brémů technickou přejínku a oficiální

3rd třoRLD cFIA}f,P I ONSI{I PS
FOE FBEE FLIGHT- JUNI OBS

CIaEE FlA" FlB, FlC
22,-28, VIiI, l.992

tréoink. Y odpolednícb hodinách pak

zdržuje. Při nástupu družstev vyvolala

"oop"'tg, 
hudba; za,zné1e totiŽ sněo popu-

rárnícn skladgb skupiny Plavc i za za-

níků.
Pondě1Í 3.4.9. - větroně F]'l

v dobrén poěasí, ale po stře1oaí vysko-
ěila rrabězte vop na nízký dorezl ěi1i
Iat v silnán podt}ečení. Toto první ne_

bvl let asi ze třiceti metrů s výsledkon
1á? sekunťl. steěilo to na velmi pěkné

páté nísto. Velkým zklanánín pro všech-
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Dy však bylo až šesté místo v
'dnižstov.

Výsledky Fu /5o soutěžtcích/
I. Sander Breenan BEL
2. Peleg Elaad ISR
3. Attila Notáros BuN
4. . Jody Miller USA
5. ".xiroslav lÍarko cs
6. Galor Eyal fSR
25. Bohuslav Rýz cS
36. líĚrtin }loryna cs

Výsledky družstev /16 družstav/

ství v soutěži družstov o 18B sekund.

V soutěži jednotlivců se dc rozIétá-
vání dcsta1i zaslcuženě Vichal Surigin
z Ukrajiny a Parel Dusza z Polska, kte-
ří létali po celý závod výborně. Rczhc,li
až start na 6 ninut, kdy Polák přetáhl
notorový 1ot a neněl druhý node1 na ú-
rovni prvébo. Ihned za nimi skoněil na
třgtím místě ldarek Schulz. Výsledek v

! : ..ffi-taTaáorii je podle ně největší
senzací celého nistrovství. Nobyl dosa_
žen náhodně. K1uci z Ostravy skuteěně
oťl zaěátku roku ''nakali". Samozřajmě,
bez podpory svých otců-rnodelářů a zkuše-
nýclr ostravských motorářů, Jirky Dole-
ža);a a Jindry Micbílka, by to nošlo.
Proto patří uznání a poděkování jim
všen.
Výsledky F1C

1. Michel Surigin
2. Pawel Dusza
3. Marek Schulz
4. rgor líojsejev
5. Jan Roichard
6. Dnitry Sasunov
8. Jaromír Berek

Výsledky družstev

1.
éo

3.
4.
5.

čsr'n
Busko
Polsko
Ukrajina
USA

3620
3432
2750
2543
2030

L26Cp.240
]',260+2AT
+171+1gg
+171+15I
].26cp'L27
1260+ 80
1111
ylB

132Ot3@+360
1320+300+ 70
1283
r279
123C
L223
1107

BUS
PCL
CS
RUS
CS
UKR
cs

1. Maáarsko
2. Busko
3. Francie
4. Něnocko
5. Israel
6. čsrn

3676
3655
3436
3428
3356
3349

Úterý 25.B. : motorové model:r FlC

start s výsladken pod 60 sekund. My
jsme něli takový start jen joden /J.
Berok L4 s/ l ale to bylo bez poškoze-
ní modelu a neovlivnilo to naše vítěz_

Střeťla 26.8. - modelv F}9 TaEefiold

Opakovalo se počasí ze soutěže FlC'
tedy ráno bezvětří' později zosilování

šesté místo v soutěži
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větru až na branici 7
ný okamžik startu ve
8unového motoru, není
dané turbu]oneg vůbec

m/s. Zvolit vhod-
spojení so staveut
za tohoto větnr a
jodnoducbé. Pokud

4. Pawel Czygior
5. Alexandr Cdinokov
6. Slagonír Truchan
].5. Jaromír Crel
27. Juraj Sobinovský

Výsledky družstev ,/1]

1. Polsko
2. Rusko
3. USA
4. čsrn
5. lJkrajina

POL L279
RUS L245
PcÍL L233
nq 11t'l
cs 947

družstev/
374t
3615
35L2
3358
3260

se při starfir nepoda.řilo trefit "komíď',
byly nodoly po celou dobu letu doslova
hříětou povětří. Z našich něl pro tako-
vé poěasí vhodnó modoly František Jaššo.
Navíc so tlru dařilo ''trefovat" do komínů
a tak se zas1ouženě dostal do roz]..étá-
vání. V něm musel letět s drubým modelen
/první se nepodařilo na1ézt po etartu
v si}nó ternice z zérvarlu/ a ten již ta.k

"Aešel'', a tak skoněil ]]aŽll nz třetín
rnístě. Da1Ěím dvěm našin Ee už tak ner'
dařilo. Vzh1eden k jejich věku, J. 0re1
14 let a J. Sobinovský 12 let, lze hod-
notit i jojich vystoupení jako perspek-
tivní a umígtění v soutěži družstov nE
ětvrtéro-nístě jako výborné, i když jsno
ve sbytú-iuĚe doufali a věřili v unís-
tění ještě lopší.
Výsleťlky r1B /33 soutěŽtcíeh/

Byl dnen odpoěirrku pro ulrav€né o-
ěastníky, dnem vý1etu pro zájence,
dnem vyh1ášcoí výsledků, slavnostního
zekoněení a banketu.

Zakončení, vyhlóšení výsledků probě-
blo volni důstojně věetaě velni pěkných
pohárů přodaných nejlepším soutěžícín.
Také banket byl skuteěoě velmi pěkný'
odpovítlající větovému aložení úěagtníků.

?rítok 28.8,

Byl postedním dnem MsJ 92. Po snídani
se rózjáti soutěžící věetně doprovodů
oa všechny strany. Hodně však mělo stoj-
nou trasu. Na Světový pohÁr do Sezinova
Ústí.
Neoficíólní výaledktrr'Soutěžo národů"

1.
2.
3.
4,
5.

Rusko
čsr'n
Poleko
Ilkrajina
USA

Na závěr je třeba poděkovat všon, kte-
ří se na přípravě druŽstva podíleli' pře-
devšín otcůrn, bez kterých by to v této
věkové kategorii rozhodně aešlo.

10.?02
1o.327
9.769
9.090
B.O3I

1. Dmitrij hrškarev
2. Martin Stsiner
3. Erantišek Jašěo

- 
"".ii i;,,.| 

'''':::;:r 
:

-: :a'il;'1:i' ;r'lrrr::i;.i I lri:l

RUS 1290+240

CS 1290+186

FAI
cffiptoffiÉlp

) Y-r
DIP@MA

i v-\ř 'r.i

4r- d- t!il_-2 t1-- -

-cir.?-,o.-_??í?---__ ----__'_\_
áÚJíjd-Řr-lc

- E:Ara

a r-s-s- ! I

P'.la orftlcl c.nťtJl

@lá .&ffu !{fMAnoN^LC
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Mistrovství EVroPy F1ABc

Výběrovd.
soutěž roP:'o-
zentantů se
konala opět
zaěátkgn květ-
n&. N3 rozdíI
od dosavadního
zvyku so ten-
tokrát mnozí
adepti rapr€-
zgntace z ú-
čast i ornlou-

va1i. Někteří z nich tak čiaili až na
ooslední cbví1i a tak se jirn podař'ilo
iátránit i tonu, ebý přijel někdo místo
nich. Do jaké míry by1y uváděné důvody
objektivní nabo se jim do Bumunska moc

neántělo, těžko říct. Je zajímavé, že
větroňáři byli nejdisciplovanější. lJa-
opak notorÉři byli jen tři, takže neby-
1o oč bojovat. Uvidíne a srovnán9 Bo-
rálku v příštím roce' pokud so bude u_

silovat o účast na MS ve Spojonýoh stá_
tech.

Další spoleěná příprava nobyla. Stoj-
ně jako úěást na ME, tak í pro případné
soustředění uy totíž bylo nutno si vzít
dovolonou a věnovat pro ['íE dva týdny' r'

coŽ už by1o pro většinu nepřijatelaé.
!{ísto toho jsno se rozhodli odcestovat
o pár dní dřív a zůěastnit se soutěže
o lvětový pohár, která sg konala těsně
před ME.

Koncem července jsne odcestovali do
hrnunska ve složení:
!{. Šulc - vodoucí
J. Kalina - trenér
1. Hořejšt, L. Cblupáě, J. Vosojpka _

FlÁ'
V. tcubeš nl., V. Kubeš st.; A. šinorda
- F1B,
J. Kaiser, V. Patěk, č. Pátek - Flc.
Doorava

Odcostovali jsmo ve}kým autobusem so
dvěna řidiěi v pátek v podvečor z Prahy'
Costa do Sibiu trvala 22 hodinr z toho
5 hodin /od 7 do 12 hod./ na maáarsko_
rununské hranici a to z neznámých důvo-
dů. Fronta vozidel ,/při teplotě vzduchu
asi 30 stupňů,/ prostě stáls.
Zpótky to byIo rychlejší, asi proto, že

nábozpočnou hranici jsroe překonali v no_

Ubvtování
Vo ve1kén hotglu v Sibiu bylo slušné 

'
poku,d č1ověk př'ehlédnc maličkosti' ;ako
iř"u", že voda teěe jen nálo a někdy do-
konce nasávó zpátt<y do trubek, jo jen asi
o půl stupně topIojší naž la, která je
o"r..ču''" Jako studená, žo tolevizory sica
jsou insta1ovány, ale ťunguje ;on jedon
z nich a když ho zapnete, zjistíte, že
pan Džejór vás prcnásloduje až do Runun-
!k.. o ieleviznÍ přenosy z olympiády jsne
přiĚ1i.
Strava

Snídaně a veěoře v hotelu' obědy v bag:
líěku na letišti. Dobrá, i když pro rrašo

chutě trochu neobvyklá, alo to je ovšen
v cizině béžné. V panáti mi zůstaly hra-
nolky, skopové, hubonó kuřací nohy a raj-
ěata. Na rozdíl od ninulého }fi v Pitosti'
kťlo vypukla příno opidenie zažtvacíeh ob-
tíží, k niěenu podobnému tontokrát oaštěs_
tí nedošlo.

Počaeí
Bylo po colou dobu pobytu pořád stejrré '

Ilorkó, tópIoty přee 3ostupňů, s1abý vítr
foukal asi jen půI hodiny při jednom ko-
le SP FlA a při rozlétávání sP F1c l V o-
bou případech vliven bIízké bouřky. Ta so
nán ate vždy vyhnula. V tak dlouhodobě
vybřátén vzlucbu se i při vysokých teplo-
tácb tvoří jen málo stoupáků' což mohu

atanových tyěí, který používáo,o k vytvo-
ření slínu, jo snad nozbytnou souěást vý-
zbroje.
Úěast

Byla poněkud s1abší, než bylo obvykló'
přiniéanóne-li k tornu, ž,: přibyly nové
utáty' Ukrajina, Slovinsko, Litva. Někteří
tradiění účastníci zůstaIi tontokrát doma.
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.]ď< jsna létali
Spoleěně s řarlou ostatních ;sne se

zúěastnili, jak již bylo řočeno1 scU-
iěže c SP, na k+"arcu \fr příno DIIV3ZoVO'-

1o. Zdó1o se ni, žo úěastí na soutěži
c SP ;sne ae dobřo aklinaiizovali a
zwkti si na chod soutěžg' i'tra našen vý-
sledku to ale troc vicět není. Ale k
jednotlivým katogori'ín, obrryklc se pí-
še vždy jqn o nalérech a tak nebudu
dělat výjimku.

nálo terniky, že čtyři minuty letěli z

cglého roje jon dva - Baruch z Ízraalo
a nístní Guta. Honza skoněil šestý' Na

pět ninut se nerozhodlo a v rozlétávání_na 
šest minut zvítězil Tzraolec. Třetí

by1 Kočkatoal z Ruska.
1r družstvech zvítězi1i rrístní, my z
CEIIIA & sLovAcIA jsno by1i druzí, stej-
ně jsme minochodsm dopadli i v soutěžt
o SP.

FlC - 3l.iednobliyců, 1-] zemí

krát opravdu negrěl jednoduché. Přesto se
cokázal koncentrovat na létání a jako

ětyři rrinuty, alo do pěti nu trochu chy-
běio. Výsledek - desáté místo. 0 vítěz_

s tví se rozho llo v :aor'rin:.au tovém g tar-
iu cruhý J:n ránc, kJ;' --c uiks.li 5. Vol-
bický 4. _i. TrupDo'. Ku::ozi;.'ru je, že
všaciny no.Jel;' by1;; z dí}ny prvně jne-
novaného. l-<:n ta_ké sedn minut uletě1'
Trupponu něeo rrá1c chybšlc. Tře+"í by]
.r'n5i1ěar l. 3al-1. !'jaš: jrujst'ro bylo pá_

té, zvítězi1i Áng1ičani.
}-'!q - 4] i.3cnotlivců. 1,1 zení

-

Tr:.dy se iá nrluvit o národní tragodii'
Již řa,]u Iet se zdó, že na dorrácích sou-
těžích naše úroveň není tak z1á, jakmi-

beě m1adší, a!.e ani jemu se novyhnul
pád v šestén kole a tak jsme v rozlétá-
vání nsměli žádnébo zástupce. Ani tátovi
ani Tondcvi Šimerdovi se nevedlo a tak
družstvo skoněilo na ohavném třináctén
nístě, poslodtrí z kcnplotnícb družstev'
v rozíé\áváa! zvítězir i;. Gorbaň z Ukra-
jiny, na druhém nístě by}i sho<lnýn výko-
nu* v 10. kolo Ccfalik z Polska a Fedo-
ťov z Ruska. Kupcdivu js pořadatelé ne-
nochali roz1état. Titul v družstvech zís-
kala Ukraiit".
Technika

Snad jen velmi stručně.

F1A: pro termické počasí můžono postávit
něko1it rovnocaných a konkurenceschopných
družstev, v pos1adních ko1ech rozlétává-
ní sg bez potltrěování nedá konkurovat.
V Rumunsku by1a situaco valrni notypická'
když ětyřninutové ko1o ''vybílilo" skoro
celý poloton.

něco co seb,s. Rozhodně je však obrovskou
výbodou autons'tické spoušt5ní vrťúle 

'kteró unrcžní správné orihození modelu. 0d

1odna bude také znovu oprava do 20 se-

ku svého pána.

FlC: je pro nás v první řadě otázkou noto_
rů. záa Loupit hotóvé ze západu nebo z vý_

chodu nobo -ie dělat osobně, nedovedu po-
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soudit. Jisté je, žo sg používa;í všoch-
ny tři tyto cesty. Od leina budou do
fakto povolony laděné výr'uky a obáván se,
žo to bude znamonat ca1ší stoupnuii vý-
konu a že bez ].aděného výfukrr nebude

'/ÝsLEDKY

rnožno konkurcvat. Subkomisa však byla
do tohoto stavu zatlačena g1obálnísr
pravidlem FAI o h1uku.

-ng. lvan Eor?Js1

FlA
1. Abrahan Baruch 15li 240+-?0c+182
2. Gheorgbe Guta F.0]ú 240+300+155
3. l{ichail Kochkarsv BUS 237
4. Janos Bodo HUN 236
4. Sargej l,íakarov Bus 236
6. Jan Vosojpka CS 2Cl
6. Petri Kuikka Ftrl{ 243
8. Jean L. Drapeau FFA zAL
9. Uwe Rusch GEB L97
10. Jos Melis BEL 196
11. '/iktor fsaenko UIťB 1e4
12. Helmuth Fuss AUT I72
13. Kari Tuisku FIN 166
14. Bernard Trachez FBA L47
15. Gringu Popa ROM 73
16. Per Findhal S"{E I?57
1?. !áarian Poposcu RcM 1.253
18. Viktor čop UKR I25o
19. Lubomír Chlupáě cs L249
20. rvan Hořejší cs l24:..
21. Gerd Aringor GER 1233
22. Lszs].o Meszaros HUN L230
22. Paolo Soave ItA 1230
22. lÍike Fanthan GB 1230
25. Shmuel Eaiq\ ISR L22B
26. Cenrly- Breenaa BEL 1227
2?. Klaus Salzor AUT ]',226
28. Rom.n Golubowski POL 1224
28. Toni Nieconer SLO I2?4
30. Pieter de Boar NED ]223
31. Frank Miiller OEB L222
32. Sergoj Pankov RUS 12f5
33. Daniel Terlop SLO I2L2
34. Willem lÍulshof NED 1209
35. Heiki Tahkapaa !'1N 1206

Pořadí států:
1. Bununsko
2. čsrn
3. Rusko
4, Finsko
5. Něnecko
6. Francie
'l. }íaáarsko
8. Ukrajina
9. 'Eolandsko

1C. Bakousko

flLB

1. ívžar- Gorbaň UKl
2. Evgoniusz Cofalik POL
2. Vladinir Fodorov nUS
4. Mihaly Yaradi liUll
5. Csaba Zold HUN

6. Peter ťonniaghoff GER

7. Brcberg lb.Ean SiVE

8. fune Al]'áis FRA
9. Mike 'rÍoolnor GB
10. Dan Mazor ISR
11. Alexandr AndriukoviJKR
12. Ben-Hainr llaftali ISR
13. Antonio Sanavio ITA
14. Stefan Stefančuk Un
15. ilenryk Kucharski POL
26. Vladinír Kubeš nl.CS
36. V1adinír Kubeš st.CS
39. Antonín šimerda cS
Pořadí států:
1. Ukrajína
2. Polsko
J. Francie
4. švédsko
5, Anglie
6. Izrael
13. čsFR

Flc
1. EvŽen Verbickij UIG
2. Bonbard Ťruppe AgT
3. Phi1l Ball GB
4. Ih,rek Ronan PC'L

5. Gauthier Briero FnA
6. Stafford Screen CB
7. Bernard Boutiller FRA
IO. čeněk Pátek cS
22. Yáclav Patěk cS
24. Jiř'í Kaisor cs

Pořadí států:
1. Anglie
2. Německo
3. H.usko
5. Čsra

240+3CGt3ó0
24C+lCC;126
24C+300+126
24C+3CO+Z6C
24C+?-86
?.4U?83
240+232
24C+l60
193
r_70

1288
1270
1263
l.264
1263
1D'1)LLJ L.

1C89
1C73

24o+ 420
24cP. 383
240+3@+ 349
240+30Ot 141
24U3Oo+ 332
24O+3OU 2%
Z4O+3OO+ 273
240+274

t250
124r
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EUROPEAN CHAMPIOIISI.IIPS

C7C
RANÁ l992

touÍl - PL^sY

1?

MISTROVSTVI EVROPY A
SVĚToVÝ Po HÁR F 1 E
1fi. -1= -q - L992

HístrovstvÍ Evropv V kateqorii svahových větroňů FlE se kona-
1o letos u nás na Rané. Ve výpravě Ďsrn byti: vedr:ucí JiĚí Kalina.
trenér rvan HořejšÍ a reprezentanti Ivan Crha (obhájce titulu).
Ruda Husi1' rvan Tréger a Jirka Blažel...

Po sl':ončené prezentaci by1o moĚné hlásit nový rekgrd v poČtu
úČastníP-ů _ 2a jednotlivců a 9 států, novými úČastníky byli i'1aďa_
Ěi . VeČer před soutéž í b,v1a na brÍf inku pĚedsťavena rnez inárodní
jury; Ursu1a Bertholdavá z NĚmeckar Ernst Fleitterer z Ral":c,uska
a náš otakar Šaffek.

11.9- bvI soutĚžní den HE. CeIý den vál slab.í východní až ji_
hovýchodnÍ vÍtr, z tohoto důvodu bylo zvoIeno startovištĚ neda1ek'o
parkoviště na v'Ýchodní strané kopce. První soutěĚnÍ kglo ty1o
zahájEno V I@.@a hod.. dÉIka l:aždého kola byla 73 minut a pr*estáv-
ka mezi }:oIy byIa 15 minutt- v prvnÍm kole byltr stancveng letové
rnaxirnurn Z4Bsekund a v cstatních již -SBBsekund.lc'aždá malá chyba znarnenala vyřazení z boje o titul. takováto
nepř í jemnost pastih1a naše druž=tvo, konkrétnĚ Jirku Elažl':a. kdvŽjehg model pĚistáI =a 65 sehund na svahu. škoda. Do závĚreČného
rozlétávání postoutpilo 7 soutĚžících, v pt-lslednÍm kole bohužel vy-
padl i Ruda lír-tsil. Tal:že fínáIe bylo s účastí našich lvanů _ Erhy
a Trégera. FrvnÍ rozlÉtavací kolo byla vyčkávánírn na tg. kdcr první
pustí modelr v poslední minutĚ jako První odstartgval rvan Crha
a za nÍm i ostatní. bohurĚe]. Laké FFvnÍ přistál- Haximurn 3áEset.:r-rnd
z niŽe položeného =tartoviště naletĚli porlze tří soutĚžÍcí, již
jistí medailí=tÉ - náš Ivan Tréger, historick'Ý ú=pěch líaďarska An_
dor Harmath a ř.lěmec Herbert Schmídt. Finále ge letělo ze stejného
startovišté s rnaxirnem 42Bsekund. Frvní si rnedai 1i příděli 1 Har_
math' hdyž pravděpodobně nezvládl velké finále lZsekund :
S.místo. Dlouho nehylg rozhodnuto při dlouhém letu gmĚrem k Lou-
nůrn, až ie nakgnec ''shodil'' rvan TrÉger : Z'mígto. VeIhá radost
zavládla v nĚmeckÉm družstvu - k titulu ve družstvech, PřipojítHerbert Schmídt i titul v jednotlivcÍch-

Vý=ledl:y ťíE :
Jednot l ivci (r8) : 1-. Herbert Schrnidt (D) SEtr +S6E +S94

2. rt,an Tréger (Cs) SE'o +36Ql +377
s- Andor Harmath (H) 5Bo +3óB + t2
4. F.--H.Ritterbusch (D) 5BO +351
5. Fritz Hang (A) sQlO +SZs

6-A.Berto (I) sElQi +.Z4
7.I -Crha ohháj - Stra +227
B-R.l"tusiI (trS) 494.A8
9.Ei-Puttner (D) 4BS-33

lB.J.Pa1mer tGB) 4E5.OO
11-G.Arghir (RO) 4Ag.bj
tZ-K,Aust (A) 478.67
13.K,Salzer (A) 477.9@
14-B-Kudas (PL) 476.A7
lS.W.Hauenstein (CH) 475.A8
15.tr. Popa (RO) 47A.@@
77 -E. Pop ( RO ) 462. SE

J.B.A.Andrist (CH) 459-67
19.R.Haller (CH) 458-34
2@ .R. Amato ( I ) 44A .67
27 -řl. Amato ( I } 445. oB
?z.J.l{ojtek (PL) 4@7.33
23.F.Kanczok (FL) 4@2.67
24.S.Philpott (GB) 390l.66
25.J-Elažek (trS) s37.33
zb.R.Hart (EB) 3et4.al1
2T.S.Litomiczky s- (H, 278.99
28.s.Litomíczl:y j. (H) 149.oE
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DruĚstva (?): 1.
.?

utr

a
E

l.lěmeck:c, 14E5.3=
Rahousko 145E.ó7
Rurnunsko 1418.17
Italie 1S93.67
Švýcarsko 1393-B1

6. Čsrn 1331.33

B. V.Eritánie l-l-7?.a7
?. Haďarsko ?77.99

ř.lásledujÍcÍ den sE létala S.sorrtěž svĚtovÉho poháru FlE s
účastt 6? soutěžÍcích. SrnĚr vĚtru Se pĚE5 nEtr otočil o laB stupňů.
Startavalo se tedy na stranĚ nad letištĚrn. Počasí by1o nároČné na
létání a na P.onci soutěže nebylo potřeba přistoupit }: ro=létávání.
Před všerni pochybovaČí o oprávnĚnosti svÉ noininatre na Í"tE zvítĚziI
Jirka Elažek v letos nejvĚtší soutĚži svĚtovÉho pohárur Dá druhém
rní=tě se umí=til Gerhard Vi}:tor z NÉrnecÍ-:a. a třetÍ se umísti1 Ivan
Hořejší. Výsledky l"tE B sF byly vyhtáĚeny na hanketu V lounské
restauraci "Zastávl:a".

Výsledky 5F:
Jednotlivci (ó2i : 1. Jiří Elažek st. 4B7.&7

2. Gerhard Víhtor (D) +7q.aa
3. rvan HoĚejšÍ 46?.33

+. Ivan Crha
5. Frant.l''lartan
ó. rvo Veselka
7. .liří }íaIina

Družstva {15) 3

464.33 B. C-Fopa (RD) 44A.67
4á&'67 9. Fl.Amato (I) 447.@B
4ó4.3s 1a. E.Reítterer (A} 4?4-a6
15Ú-e7 11. R'Sartori (I } 4?4-atr-

1 . Aero Eohern 1382.68
(trrha' Blažel,;. lr=ornatovsl=ý }

2.Fecka msdel L2A5.99
(HořejĚÍ . Ka1 ina ' Husi l )

S.Austria-mix 1168.BA
(Aust, Salzer, Eeitterer)

4- ItaIy I
( Arnata I'1. ,

5.Hof

tLbL.bT
Amato R., Berto)

(Groh, Frieser,
1153.67
Schuberth )

Ivo Hornatov=ký

MEzlNARoDNi soUTĚŽ FAl

VOLNE MODETY - F1 A, F1 B, F1C

sEzlMovo UsTi - Čsrn - 1992

Po dvou letecb se vo dnecb 28. - 30.8.1992 opět uskuteěnil na letišti Všccbov
populární "Jihočegký pohár". Iotos ce létal již VIII. ročník. A gešla se zde
opět hojná úěast přes 1?O modelc,řů z Evropy, Asie a Jižní Aneriky /přijoli sou-
těžíct z Mongolska aArgentiny/.

V }etošnín roce byla organizacc soutěžg pojata trocbu jinak reL v rninulosti;
v podstatě tak' jak jaou soutěže Světového pobóru běžnš vo světě organizovány.
Nápor nodelářů ,/očeká'vala se úěast řady účaltnírů USJ v Luěenci, které se konalo
bozprostředně přeťt soutéží/ so podařil organizátorůn vóe1g s Vladimírem Kubošen
zvládlout boz problérnů. Progran soutěže by1 stanoven tak, že v sobotu byla soutěž
větroňů FM a v neděli pak óoutěž kategorií ÍtB a FIc spoloěně.
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Jihočeský pohár, který se létal jako da1ší závod seriálu Světový pohár mě1 vol-
mi dobrou i-sportovní úroveň, o čenž svěděí dosažoné výsledlcy. Vo větronÍch 3€ roz-
létávalo 1? soutěžících, více než polovi a z ČSrR. Po třech rozlétávacích kolech
ngkonoc zvítězil Ing. Ivan Tréger z Liptovského uiku1áše, nojlepšín junioren by1 no-
vý nistr světa z Luěonco Sander 3rooman z Belgie.
V katogorii FlB so o prvenství roz1étávalo 6 Joutěžících. Po třech rozlétávacích ko-
loch zvítězil souěasn} mistr Evropy Jovgonij Gorbaň z Ukrajiny. Dobře soutěŽíeín z
ut'"ii"v 7+/ " Ruska 7t/ seuunaovaj rng. .Iozef Petráě mI. z Partizánského. Nejlopším
juniórem byl Jaromír Ore1 ml. z Kunovic, kterého od rozlétávání děrily pouze 3 vte-
řiny.
v mátorových nodolech F1C se rozlétóvala skoro po1ovins startovního pole Ao/. Ya

čtvrtém rozlétávacín kole porazi1 Klaus-P. wachllet ze SRN nistra Evropy Jevgenije
Verbitského z Ukrajiny. čtvrtý skoněi1 Vác].av Patěk. Z juniorů sa soutěže zúčastni-
rá pou'u naše úspěšné- repro"eirtační družstvo z MSJ a z ně$':byl nejlepšín Jaronír
Berek.

Na uédě1nín banketu byli vyhlrišeni nejlopší soutěžící v jodnotlivých kategoriích
i věkových a přodány diplony a věcné c6ny.

KategoEie LlA /114 goutěžících,/

Mi1an Z1osák

Ka3egolie F1E ,/48 sog!éžlcígh/
1. Jevgenij Gorbaň
2. Stepan Stofančuk
3. Nikolaj l'{iheev
4. Jozef Petróš ml.
5, Alexandr Andrjukov
6. 1gor Vivěar
7. Jarorrír 0re1
8. Vlaťlimír Kubeš ml.
9, Dnitrij Puchkarov
10. František Badó
11. Andreas Gey
12. Walt Ghio
13. Heiko Helmbrecht
14. Badovan Kolář
qqgi_eŤi

1. Jaromír 0ro1
2. Dn. Puchkarov
3. Badin Eanáěak

Katg gol i9_FJc-43-ggutěž íc ígbl
1. Klaus P. 'r{achtler
2. Jevgenij Vorbirký
3. Philip Ball
4. VÁclav Patěk
5. Agren Gunar

JunigÉ
1. Jaromlr Berek
2. lJarsk Schulz
3. Jan Beicbard

vÝsLEDKY

1. Ivan Tréger
2. Ferenc Kerner
3. Ivan Bezák
4. Sander Breenan
5. Pave1 }cořék
6. Víktor Stanov
7. Jiří šinek
8. Jan Vosojpka
9. Bronislav Cablas
l0. Josef llacgř
11. Gino Stranieri
12. llarco Stranieri
13. Jes Nyhegn
14. V. Polyaev
15. Dietricu Sauter
16. Zdeněk Dudáěek
17. Jaroalav Urbónek
18. !Íiloslav Klína
19. Jiří Náh1ovský
20. Karel Kos
21. Josef Gablas
22. Zdenék Eavelka
23. Jan Boyer
24. Bernd Eggert
25. Bohunil Klína
26. A1eš Lajcnan

Juniglt
1. Sandor Breenan
2. Jes Nyhegn
3. Jan Beyor

CS Z4O+3OO+247
E 249a3@+L92
CS 240+300fl62
B 249a3@+153
CS 24O+300+135
Um 24Ot291
CS 240+168
cs 24@L66
CS 24O+Ij5
CS Z4O+LZ6
r 240
1 240
DK I52
BUS 147
D 140
cs 120
cs 58cs L258
cs 1,257
cs L256
cs L250
:es L250
cs t249
D L244
cs L243
cs L243

B 249a3@+153
DK J.52
cs L249

240+300+360
240+300+210
240+300+2C8
Z4O+3@+207
24O+3@+206
205

1'287
1268
t260
t257
t256
t249
t246
L224

rx(R
UKR
RUS
nc

UIG
UiG
cs
cs
RUS
cs
D
USA
D
cs

D
I.II(R

OB
VD
s

cs
RI.]S

cs

1287
]260
LI62

48o+338
480+299
480+2e0
48cp267
48O+203

Ló'|
1030

945

cs
cs
nc
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tVí Čsrn F1A BC

ká a Slov,:nské ťedorativní republiky vo

teěailo vo dnech 19. a 20'9'1992 na 1ou-
n""r'. Již potřotí jsmo so sjeli do PIasů'
rcbolnou donácí soutěž /v letech 1990 a
p. nistrovství čn,/'

Letos by} znát na soutěži
ného štátu organizátorů z L!ÍK Plasy věe1e s

tak, jak ná být. Ke spokojgnosti všech-i pra
tléá še objeviI proto, že mistrovství čsnn s
la v ooděli, a t.t ruzrgtávání po soutěži by jen tak nopřineglo rozuzloní. Jury rozho-
dla o tom, ža roz1étóvání budo tolern vložer1ýn přad nodělnín Iotovýn dbcn. Toto rozhod-

nutí přínás1o nakonec sledovar\ý úěel a rozhódló se zde o tom, kdo bude nistren, pokud

ve zbývajícícb čtyřech kolech nezavtíůÁ.

l{a nistrovství bylo dosažgno vcolku dobrýcb sportovních.-výsledků, o což se_postarali
všichni účastníci, Zvílézili ti, kteří jsou v "oič."nó době nojlopší a tak asi poslodní
tituly zígkali ve větronícb F1A Ing. Ivan
v notórovýcb roodclech F1C Pgter Kapusta ,/t
na Moraw a Slovensko/. Za zmínku stojí i
A1eĚ Lajcltan v kategorii FM, Radiur Hamáček

nír Ore1 m1. Y kategorii FlB. Na druhé stran
iri'", který kliáně"''strěí do kapsy'' rás podstatně n1adší.

láistrovství čsr,R by1o krásqýn svátken volného letu. K tonrr_31i,sněro i krásnó poěa_

sí r/jasno až polojasno' prorněnlivý vítr 2-4 n/s, toplota l;8'22_C/.

1. Ivan Eořejší
2. Pavel sďtípán
3. Jan VosejPka
4. Ivan Tréger
5. Josef Blažek
b. ,J 1r1 ťoKorny
'l . Josef Hacar
8. Zdislav Drlík
9. Kare1 Kos
10. Ivan Bezák
11. AIeš Lajcnan
12. Radovan !{elkes
13. Pavel Bednár
14. iliros1av Klíma
15. Pavel Motalík
16. Ivan Crha
17. Miloe}av Málágek
18. Martin šucbtár
19. Vojtěch Zima
20. 'Jáclav Popoviě
2]-. Zdenék Dudáček
22. Yác]:av Jiřinec
23. IYantišek TrepeĚ

K,glegolie FlB /36 soutěž1cíc}r/

1. Evžen Folwarczny Havířov 2543

2. Vladínír Kuboš st. Soz'Ústí 25?-5

J. Badin Eanáěgk Toplice 2495

Á. Badovan Kolář Studénka 247L

;. Jozaf PetráĚ st. Partizánskg 2469

a, Jaronír Orel Kunovice 2444

7, Jozef Petráš nl. Partizánsko 2440

ó. František Radó Partizánske 2436

ó: Joscf Klíua Teplice 2405

10. Jozef Sobinovský Sp'Nová Ves 2394

11. Bohuslav Reichard Ostrava 2365

12. Vladimír Kuboš nl. Soz.Ústí 2355

13. Radoslav Jor Chlunec n'C'2347
i4. Jan Krajc Slaný 2347

15. vít ChoÍasta Cblumec n.C.2331

Plzeň Btř. 2520+288
V.!!aziříět .252u27L
Plzgň sI.ř. 252o+24o
L.Mikuláš 252u233
Sez.Ústí 252o+2I8
J. Ilradec 252Cp.2C/.
olonouc 2520+2OL
Poorad 252Cp.15E
sez.Ústí 25L9
Partizánske 25]-6
V.Bitýška 25L5
V.}Íoz iříě í 2509
Partizánske 2509
Boudnice 2504
Soz.Ústí 2503
L.omnice n.P. 25@
Praha 21? 24Yl
Martín 2496
Hranicb 2495
Ilavířov 2€,o
Most 2480
Holýšov 2478
Praha 217 2477

ýslEDKY

Milao Zlesák

1. Pcter KaPusta
2. Jiří Kaiser
3. Čoněk Pátek
4, Jiří Do1eže1
5. Vóc1av Patěk
6. Jan Reichard

šahv 279-3-

Praha 6 2766
Praba 6 2760
Ostrava 2756
Strakonica 27].8
Ostrava 2298
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ESEJ
SystÉm ostrých loktů
Eerpoch),b),majír,šechn),]:},|-,:.asF,el,:.ť-),=j.]něnEEativný.icF,;rdně{
náš sPort-. a'=l'_ nÉ všer:i'iT, i, Pr_or'r1émy přiclrá;e j í :venl':'ur' l']Ěl''teré

jEot-t vyVotavan:, námi 5áil]j'iTi i; tato sl';.r-iteČnost ='Ea 
tl Ev)/5l',;'1'1l-''i* jerr

ojedině1e.t.lenttovšal,:.považovánouaprob1ém.Játopovažurjíia
ten největĚ'í. I sám V=rbit-sl")'Se na to 'gdvo'*Y1--Y''o*'o 

V)'ÉoCr--

civi1izovanérnsvětěaVtorni-ohosPodářsLloel,;onomícl,:.énrs;,5t-p6191
jsme SE, t;raČeje Po tvraJ 

_cestě, 
nautči1i, jal'l 5e dě1á ť't=Pěch-

NautČiIi jsrrre 5Er jal" si to zařírlit v praci' ab:'chr]m sE dgČl';a1i

v=estutPur,jal,;'toutdě1at,ab),chornPřetrutmfova11l,:.onl.;ltrencr.
A!:.ceptr-tj=.=, 

'Ě= 
to sto j í vešheror-r naĚi sí Iut a že musíme naEadit

úrplněvšechno:všechnnáĚL(m'našivědlr,všechensvu1jčasa
schoPnosti. Fla*.,-,:*** tal.'. t-vrdě, jal':. jen to ide' v)'Ltžíváme l':''eždot-t

rnožnost - Nasazut j eme 1ol':' t)' ' něl''dy dol';once na tltl':'or g I utšnosti a

férovosti- A|':'cePtutjemg t1'r'l'; |'; neutgtá'1éinut v:estutPur a v)'šším

nál,l 1adu1rn, ab)'chorn pr*Lo'l*ii ' protivníl'la" (tro jalré míri' t_o \'''

jednot1ívých.Případechnep1atínebojetonuttností,tc:ids:
nebutdeme rozebír.-tt. V |':'aitdérn pť'ípacl é :" to al':'cePtovánn' ) |':'ci:'Í

ted),Vsor-rČasnédc-rbédrrsát.rrrerrreútgPěchutnaPozadí.vl1,šePoP=an),ch
Postoj$a=-.,i.nPraínenícícl-rrnetod,PovažurjemetoÍeSPráVné.A
nás1eclnět),toPostojePřenášímeidoob1asti5trortLt.F'rovc.lzut-teme
ho5estejnýmiPostc,jí,nasE{rLtjeínestejnáméřítl,;aaPot-tžtvt''rne
ty též metod)' '

Totátní omyl
Jer to srnrt haždého sPor-tt-t' Vžd1'1 vidírne' jal'; cJaIehcr jsml= clcléIi'

Motorismutg, 1),žován í , toni=, |,:.rasobrr-tsIen í , to utš vůbec Í-rE-l 5oL(

sPort\,,nýbrž1edovĚcl.r1acJnýb),=n},s.sportzniči1sániseL:'e,ttž
nee}íisturje, minimá1nĚ ná vrcrro1ové úrovni' Jeclinrrm oČE-'|":ávain)'iil

cí1emjevítězství-atov),Íadutjevšect-lnLlV)'Ěeutvedertoutnárrahut.
E{eI n í to vtlbec nen í motnL. Ví tĚ=ství , jal',;o sarno jediný ob=ah'

sm),s1 a hodnota sPortt-t -'ie'lno veI il';é negjoro=utrrrěn í ' totá1n í oÍn)'I'

Ml,š1en!:.ajíl-odPoČátl,;uršpatné..VesIovníl,:.urstojío5Portut:,hra'
odpoĚíne!:.,Eátiba.V),konnoststojívpopředí.,Jinádefinice:,ltra
podle stanoven)"ch Pravidel' '

Radoit, volná rhvÍle, fÉrovoit
FodstatnÉasPgl,;t),j=outradast,volnáchví}eaférovosť-.l.:.de-ie
ještěna1eirreme-ťE|Ě1árrěl'l'=mlrradost,trénovatPěthodindenně.
|,lažd)rden(jakjetotřebaYhol.;eji.a|,:.rasobrlts1eníhěžné)..leto
nÉjal.Lá vot.,Á cÁví lE, l';d),ž Jd=T= z -:-ednohc' 

!';'vaIif íl';aČriíhci iávodt-t

dodrurhého?JetoŤérové,l,:.d1,žsejezdciŤormut1ejednaveá-iemně
V),t1ačr-rjÍiezávodníhool,;rr-rhur(srnrtl,;onl,lltrentasevb),=n),sult,ere'
to dobťe víme !)? Spart je ale Přece oblastí života' VE !':ter'é

nemutsírnebojovatnaživct*.'=smrt,l,ldesemt1temerozhodovaf-L]ez
jal,léhol,;oIÍvnát1al,;r-t,l,:.desenemltsímev),ČerPávat,l,;de9emůžeme
samí rorhodnoutt, zceIa svobodně ro:hodnot-tt, 5 jal'; ve1l'':ýrr'i nál'lIadl'

a obětrni ho Provoiovat'

HouPená šance
V5'na 1ožen Í rnnoha
Sm1u51, stojí dnes

tal':. ivan ! el'lPer'tÍ
ale ne:t-1st'ávárne

drr-rhů nál';Ia.du1 tal'"' ab)'ta mě1o sl';'utteČrtý přínos a

ria hranicr zdravého ticl sl':.éha ro:LtfrlL(' Ltol"oÍlce 1

-j---c,t-t t1aČen;-*'- na hranici 5V1i61-' mo'}nogti' Tc-l

jgrr Ll ] e't:i,.Je'}. Čas.'o jr'., clrL},=, Ii ''::t! tail'lé i:'i'r:' l i '
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St_aČí jen ['jir5=-tiEnÍ moderních přístrojů Pl*i ].Ét.1ní s wal,;.efj-e1dl,.
(ftet-É::l,.:tor termil,;), hned dval,;rát, rádiové ovIádání' V),hřívání
Eutm),). Je S podivern, že vt1 hec něl,.:do n.1 1ezne Čas na to, ět')'
postavi I model. Letad 1o se rdá méně dt-11ežitě jší ' než
přístroje (argr-trnent l,;e l,:'ot-tPj- !). ftadateČně je:aPotr*ebí tě!l';i} vů-
=ce 1a =aP } něn), hi sh tec h pĚ í stro j i ' I,;omP 1i l,.:ovanast ;.'

|,j'oínPIei:nost b), 1a drasticl,:.}, Posltnltt-a v=hůrlt' .Tinal,:. neb51 16 v1astnĚ
nic =]ePšeno J,:.romě Ěance Í1a vítězství. Letad]o' ani jef-ro
aerod),namicl,;é l,;vaIit5, Íreb5,f5, ilePšen), jen v),h1ídl,;a na medai]i.
Ce1á =á1eÍitost b),1a jen r-tČiněna l,;'orlPlil,;'ovanější a V tom nenÍ
pol.:.rol,; (vi= Sol,;rates). Vítě=ství je patrně dů1ežitější ' ne1

= 
1ePšen í Či pol.;rol,:.. Zadostír-rČíněn í , jeho samotné v5,tvářen í ,

ro=Ví jej ící se a Ptří Iiš vysol.:.á potřeba v),sPěIosti be=m5,g1enl,;ovitě
propu1jČr-rj í šanci ( a ještě veIrni ma1ot-t ) na ví tě=stvÍ . A l.:.d1,1

nestaČí v1astní možnosťi (inte1ígence, 5ChoPnosti, Čas)' Pal'; =E:tato šance jednoclr-tše zal,lot-tPí. Tam l,;de rosti:t-t nál,;1ad1, je špiČl'.a
veIice tvrdá. Jinde je to F.rái;7vána =dravolt l,:.onl,:.t-trencí- Nemám n].f
pr-oti. AIe jsem proti tomlt, l.:.d5,Ě jde vešl,;erá radost l':. Čertlt.
F'ol,:.r-td :;e neltmoltdříme, jgme odpovědni za nás1edl';)'. Verbítsl':.)' tt_tta
sor-rvis I ost ptrtvr=utj e.

Krása je hultura
Už n),ní 5I1,g1nl solttĚžnÍ Ietce l,;řiČet: Ja1,;)iPal.; jiný cíI' l,-'.d)'ž TiE'

vítězství. Tí chutdáci, l.;teří sí nasadi1i l.;.]aPl,;), na oči' ěib)' =e
nedoth1i širol.;é PaIet), rrrožnos.t'í. -_lSoLt Přece i jiná hledisl'.:';r' v
dt-tcht-t l,;ter}'.ch Ize sPort Pí-EVE=oVc-rt a l,;1:e.ré nlohcut dávat dostatecn:i
obsah a Sm5,51. Ve=měme jen něl';teréi ori!irra1ita, l':.vaIj.ta.
jednodr-rchost á v nePoS]ední řadě estetil,;a (zde Se mc,hr:lt
str"etávaf- rr-lzné obIasti ). Ana l:rása l,. nirrr tal.;é patřÍ. l'.do to
PoPírá, je barbar. l.:rása je l';t_t]tltra vŽd},ť jal.;ot-t radost nám vžd)'
r-rdě1ají utmě1ecl,;é PĚedmětl,. (A něl';teřÍ r-rpjatí sPetría1isté, (nJrFlts.

Přes ],lřídIa) b), mol-r1i =ís}';at da1el,;o šírší přeh1ed, l":d5'fo5' svoji
po:ornost vÍce než na čistor-r l,;onstrutl,;'ci, =amělFi1i na to, jal'. SÉ
odpor-ttat od V)/goce obsazovan)'ch l,:.ate9orií. ) To jen áb5u mc, je
Představ). o jíných cí1ech b),]), do1ožen),. (MlrsÍm sP =rríci toho'
ab5,55 všechn}, cí 1e doh1áda1 přtk.Iady, to b), pĚesáh1o rárnec tohc'to
Pojednání. ) M),slím Si, 'Ee l,;aĚdý si mu1Íe najít nĚco, Co odpovÍdá
jeho schoPnostem a sl.;'onůirr. A].e v l,;aždém pĚí padĚ je jasn{-:
V!tětstu1 fiPFt7 všechno !

Zátiteli & ihušenost
l..lechtě1 b1,65 bllt ěpatně PochoPen. Nejsern protj- technicl';érrrlt
ro=voji a růstut v5}l,:.onů. Sám jsern =ísl,la. I tr-r =l,;t-tšenogt, Ěe ltčerl í
mu1že být :ábavolt, že ťrspĚch dodává pocit zadostiutčiněnÍ' le
výroba mr-lle obnovovat naše sí11,' ano, Ěe sPolt-t S těmito věcmi
mohot-t být t-tvo1něn), =ceIa nové sí15,. Je všal,: Podstatné' že t;rm
vedeme naĚe snalení, že to ov1ívňt-tje, PodPorltje a rozvíjí ce}out
naši osobnost. V Í tĚ=stv í nebo Prohra ne j sot-t y5' j ád řen)' j ert
hodnotout dosažených bodr-1 nebo rís[,láním Či ne=ísl,Láním Pohárlt.
F'odÍ 1í Se na ních tal.;é EfnocionáIní ProĚítel'., 1ídst';á dimenie,
technicl';5i výsIedel';r ÍTlotivace, PoV=bt-tzení, pru1bĚh :Ísl.áváni
zna1ogtí. VÍtě=ství, jal,.:o jedinrr cí I nás ravádí na nebe:treČnc,rt
cestlt. Neboť nEPřijde-1i a to sE rrestává -ien :řídl,la, netc, je t-il
PráVid1em potom je nás1edl,;.em frltstrace. F'ol,;lrd není viděno j.-r|.ci
jedÍnll cí], potorrr je eIirrrinavána iávis]oEt rrcf něrrr" V)'P}atí :]._-'
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ted1, Ltznávat ještě jiné cíle a hcrdrrot5,. F'řijÍrrráme Pndmínl';1'

=avbunÍho sPortgr. A1e Potřebutjeme je |,:. dos.ržení naĚí r.rdosti a l'':

rozvoji našÍ ogobnostiT he dobývání vítězství a trofejr-

Proti 50bĚ nebo 5P01u
t,;rátce l,:. t-tčení: P=-yEho1ogové nám r"íl';;.jí, ie utČenÍ rrení jen

=drojem radosti á r-tsPol,:.o jení. U výše rozvinutÉho individuta je
dol,;.once Potřebor-t. F'roces}, t-tčen í a z í sl';.áván í Pornatl';t-1 ( Aha -
ef el,lt ! ) jsout zceIa očividně Pt.aÍnEneín ve] l';ého t-tsPol';o jen í , tak jal';o
tomut je i t-t jiných potĚeb. Samo utČení b)' ted)' rnoh1o být
Považováno =a cí1 našich ahtivit. (Jsem dol.;once PřegvědČen' Že

naši nejlepší 1idé jsout téhoĚ ná=orur. ) A on to t.rl';é r-rrčit5r cí1
nesPorně je ( jali to Pěl';rrě zní: L]P-*-ta -ýe c1]) a pĚiroreně to
nemu1 Íe bltt e1iminováno. lldo si ted), ťrsPěch lr;ot-tPí' přichá=Í o cí1.
Jal,;á šl,;.oda. Ne1étám Fratj l.;'onl.;ltrentůrn, 1etánr -qe .sl')2m j l'.:amarády '
To, proti Čemut bojr-tjÍ, není ProtÍvníl':., aIe v1astní nedol"'ona1ost'
[,.d),ž se mi Poved1 dotrý 1et, nebo jsem dogáh1 v5z56|';65o počtt-t

bodů, tal,.: je to radostiutČiněn í , PotVr:En Í l':.vaI ít a v)'=namenán í
Saíno t] sobě' I_'ohárr-t Se rnohlt zĚÍci. ResPe[':t a utznán í svých
l,;amarádů dosáhnut 5V)rmi v5? |,:.gn'. . A tro j e mu1 j v5" |':.gn l':.onec l':.onců
j iného, než v)'raE mo j í osobnosti.
.5hr-rtct't! l t./a zAk'] adé l,)2šP FúF-!.ar,)2ch ---kut eČrtostl odpadá nátJ aÁ' Fla

t.,)zt-tĚ jÉ-ť Prostředkt1,, k'ter-é -i---ot-t přebÍ rárt|t c FracĚl.'Tt!ho -_:t''éta na-4-/

y,ýkortrté sFa]eČrtosti. A?r-lleme sj dot,ol it moctdrá omP=PTl! - Ale mlt ta
rteděI áme. tlásI edek' l V er'b itsk'ého c itát '

Real isticky
Fl 1a-- těchto Úrvah rnu1že rnít ve]mi PesÍmisticl'l5'. Ve s!:.r-rteČnosti
není Pesimistict;5r je jen rea1isticl.;1r. Letecl';é mode1áĚství
PravclěPodobně prFeži je. A1e jistě nE ve f ormě, jal':.ot-t je
Preu entováno dnes. F}áČe snad něl'ldo Po r}'tí řsl';)"ch hrách
středověl.;ut? Ne. Neexístr-rje ted5, žádný du1vod oPIa!:.ávat 1etelcl'lé
modelářství , Pol,;t-td zanil,;ne. Tal,; jal,;o mé1)' svo j i dobt-t r}'tí řshé
tutrna je, mě1o sVoL( doblt letecké modeIářství - a m)' jsme mĚ1i
svoji radost. Příští qenerace br-tde mÍt jíná přání a cíIe'
NePřisvojr-tji si Právo jt 1etecLlé mode1ářství doPor-ltČovat. Je mi
Ihostejné, co bt-tde =ítra. Zajímá mě jen dnešel':.. Nejsem =odPovědný
ta svět z í tř},;a. A1e Přem)',šI ím o soutČasn)ich f ormách našeho sPortut.
Eltdr-r dá1e Provoiovat 1etecl,:.é modelářství s názor}, a :Pr-otsab)', jal';é
povaĚltji za správné a to i tet_rd5,, bt-tdot-t_1i l';1asicl';á 1etad1a
PovaĚována Ea starornodn í . Burdu dá1 tvar*it pěl';ná Ietad Ia, dá1 je
5e vší peč1ivostí a utmem -qdrncr-*-t atrtě stavět. Sor-ttětit bt-tdut v rámci
s,v5igh moĚností _ a vĚd), jen tal.;., ab5l rní to ČinÍIo potěšení _ a
dávat Ie sebe to nej lepší. Eurdlt se stá1e pohot-tšet =1epšit
aerod),namicl,.é l,;va1it5, 5V5756 1etade1 . ( Jsrne nal';onec 1eteč t í
modeláři ei ne ínech.1nici či e1el,;tronici. ) A1e to znamená ltdržet
techni!:.t-t v jednodurchosti a ornezít se na podstatné. Eutdr-t dáI dě1at
1etecl.:.é mode1ářství pod1e SVýtrh =Působr-1 

_ a bt-tdt-t = toho dál mít
radost. Snad mohlt těmito moltdrostmi PBVZburdít i jiné lrnavené Či
Poch),br-tj ící durše a vzl,;ázat jim, ať ta il':.utsÍ pod1e Podobn)'ch
princípů. F'ol,;'urd br-tdut moci t-tdržet 1etecl'.é mocle1ářství , =dravé' v
období moj Í generace Prima, o.l'.. F'ol';r-td mám a1e patřit v.

, POSIední generaci' Potom br-rdiž'

z TEERUIKSENSE přeložil a zPracoval l,[artin Zleaák
/konec/
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PROFILY
At 33

MAKAROY

Krídlo: Základon je torznÁ ekriňE lami-
novaná z dvoch vrstiqv kevleru o p1gš-
nej hnotnosti 63 g/m' /teap. 35 ým'pra
uéí/ ng, pozitívnej forne v t1are písre-
ne "Vň s vrcbolovýn úhlon 35" s použi-
tím vá'kua. Pri laninovaní je n" povrch
kevlaru prileperuí ,/kovovou stranou do
vnútra,/ llyraróv4 tória o plošnej hnot-
nosti asi 8 8/m'. Erávrr"ý nosník tvoria
dve uhlíkové pásnice spojenó navzájon
balzovou stojinou. V koreňovej ěasti je
ngdzi pá'aaice eporidon zaliata kuželová
lanirrÁtová' trubka, ktorá je zhotovanÁ
príano na kuželovon ocelovon spojovacon
dr6te krídla. Ce1ý nosníu /ai ulůšibcb,/
je ovinutý kevlarovou nitou nasýtenou
eporydon. Predná, torznÁ. časf krídla,
jo zhotovená vopred z nosníka, polore-
bier a nóbežnsj 1išty. Po jej vybrúsení
je potiahnuta kevlarovým potahon. Až po
zhotovení prednsj ěásti sú t nej prile-
pená zadné polorobró a odtoková liěta.
Úntítové páity rebier sa lepia v šabló-
ne z oboch gtÉo nafaz. Uěi sú prilepe-
né ku strodnej ěásti krídla natupo. Na -rebrá v loneni je potrebné zvoliT zvlá'š[
tvrdú a pevnú balzu. Okrajové rebro je
zhotovoné z Lf nn brubého sklotextilu
/z odlaptanej dosky plošného spgja4 : 'potom je toto rebro ako aj korenová Čast
v šírke l0 nn olaminovaná kevlaron o
pIošnej hnotnosti 63 ýmé. Toto spevno-
nie jo vhodné, nakoíko sa }Íídlo pri vy-

I t 1n tn f,a 11,l IE tu $ ,5 { Í t5 m 16 120 1!ó r80

la í'0 1a a.7Ú rrlrr r0,0 11( rra ra,! rln
'.,toftt,n

10,70 tm 4.Í) 0!:

lt 1,0 o,1o 0,s urolr,o tn TI a,q ttr t,r 7q r.rol r,r a.lt a,!'ó 1r o,ol H

B
I

r'o,(X) 1,25 2,5o 5,oo 1o,oo í5,oo 2o,oo 25,oo 3o,oo 4o,oo 5o,oo 60'00 7o'oo 8o,oo 9o'oo 1oo'oo

o,7s 2,12 3,25 4,c6 6'04 7,gg 8,85 9,41 9.81 9,88 9,46 a,ů 7,11 5'41 3.13 o'21

YrO.75O,O5O'0O0.21O,821,4o2,g13.O43'794'895'365'224'493'341'840'

MoDEL vĚrRoNĚ F1A '921'
gtreÍovaní znaěne rranába a preoÁša na

sta^bované gunou cez výrazy v trupe Za ooo-
íové hriělcy, ktoré sú zakotvené v krídle.
VýĚkovka: Je pIasickej konštrukcie potiab-
ntlTa-taEýn Mylarou o ploěnej bmotnoeti
8 ým'.

mn a jednej 1rstvy kevlaru o ploěnej bnot_
nosti 80 ýn',I(ýlovka je z 2r5 uo balzy
rovnako ako snerovka, ktorÁ je vychylova-
ná torznou pružinou o prienere 0r4 nn.
Trup jo tnelený a striekaoý bielou polyu_
retánóvou farbou, ktorá jo odolnojĚia ako
bažné nitroemaily

Tng. Ivan Trégor

----------ž
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zlŘíztttí K zAsTAvovÁttí t'totonÚ Coz

G0z

Motory pobá'něné kysliěníkem uhliěi-
rý,B /eo"/ běží tak dlouho1 pokud věecben
plyn z fráaňa není spotřebován. Kdo na-
p}něné nnožství nev6Ži1 níkdy přesně
neví, kolik notor při daaých otáěkácb
spotřebuje a tudíř nenůže vědět jal<
dloubo notor poběží.

Při létání a nodely CO. by bylo pšk-
né, kdybychon dosáhli po s'toupavén le-
tu zastavení notorlnr a na:cima ilaŮu byli
nuceni dosáhaout taktikou Ietu využívá-
nín stoupavých proudů. DuĚan Friě před
nějakýn ěasen zveřejniI zařízeníl Po-
nocí kterého dosáhl změuy otáěek. Já
doporuěuji jinou možnogt. A sice notor
po určitén časo zastavit. K tonu je
třeba udě1at takové zaitzaní, ktcré by
dokázalo uzevřít výffrková otvory a tín
vzaiklý přetlak ve vélci by nob1 zas-
tavit notor. Pokud nebudou výfukové
otvory zcgla uzavřeny, sníŽí sc pouzg
obrÁtky a k zagtavení notorku nedojde.
Jako dá$í jsen vyrobil zobrazonou pá-
bl /viz obrózck/. Tento díl licujc
přesně s válcen e je tak vyroben, -že.
výrutové otvory jsóu volnó e natoěenín
dochází k uzavření. Otáčení rnusí fít
tak letrko, abx ncdoĚlo k protoěení
válcc.

První zkoušky ukezují 1 že při střed-
ních otáěkrícb je možno motor zastevit.
Při vysokých otáčtďch notor nozastaví-

'e, 'a1" běží o nnoho ponaleji. Příěina
jo v ton, že trocbu plynu výfuken a
vyrobenou pákou při vysokýcn otáětách

podchází. Jestliže cbcene motor vždy
trvele zastavit, mrsí být výfukové úpl-
ně uzevřeny. Toho bycbon dosáhli Potno-
cí kuliček z ložicka, které budou po-
nocí slabého pérka přitisknuty do otvo-
rů výfuků.

Nestálo by ze to v tomto směru'er-
perinentowt? Mnoho úspěchů přeje K.J.
Eamerschnidt.

Svoje nÉpedy nebo nÁvrhy nůřete zasí_
lrt příno panu K.J. Bennerscbnidtovi
./němeclry, anglicky , éasky/ nobo se nůže_
te obrátit na nrre /eťlrese viz titulek/
a já velni rád vše v naší nrbrice zve-
řejnínr.

P.V.

Klaus Jorg Hammerschmidt, Velbnanplatz 4
D-510O Aachen
BR Deutschland
Te1. O241-4853'l



24
1. lilTeŇil^Ti0lj/tlpl\ CDz U,YTĎ1t)el\Ď, Ňttg(E í1K
Á/ n,s' 4(v, fut]P--íSP0^Iv-]t1JtE SPlfte^.ĎO\Q Ještě SPlTZERBERG '92

O P F I Z I E L L E E R C E B N I 5 L I S T E I 3i92

I Scb6upp Hernea

2' Benedek oyÓrty

]. vés1f;a Pec.

l. lílodek lia.eI

i. KcakoczkÍ Fe.enc Jun.

6. Poho.elI1 Lászlo

7 Bádovsky Lás2Io

I Fnic Dusan

Jrn Svoboda nl. s
BESSON L'ÍB 411 na

oE 90 90 90 90 90 4io .

10.90 60.90 90.90 !20.90 150.90 r8o.9r
HA 90 90 90 90 90 irSo .

30*90 60.90 o0.90 120.90 l5t.!c jso.s
oK 90 90 90 90 90

10.90 6o'90 90.90 12o.rrl
oK 90 90 90 90 90

10.90 60.90 90.90
HA 90 90 90 90 90

10.90 6o.90 90.6q
Ht so .b{'9o 90 90 90

30.90 60.82
HA 90 90 90 90 90

30'90 60'11
oK 90 90 );i- go go go

lo.90 60.19

4to '

q90 '

lío .

irSo .

Ir50 .

u50 .

rr50 '

rri0 .

4t0 .

tt5o .

450 .

{50 '

9 lJanmecschmidt KIáus Jó.g D 90 90 90 90 90

3ot90 60.30
10 Schuster Cechard OE 90 90 gO ,E{ gO gO

l0*90 60+ 6

11. Krakoczkl Ferenc sen. Ha .k{ gO 90 90 90 90

lo+90
12. Harslatvl Istvan Ht ;{ 90 90 90 90 90

3o.57
t3 s2i1á8y1 GyÓr8y HA 90 90 90 90 90

30.29
l4 Valclk Lubomlc OK 90 90 SO ;a/ SO SO

30.7
15. Hach Halte. OE 84 90 gO gO ,Z{ So
16' Au8us!Ín Peter K. oE )-r 19 90 90 8o 8o
17 Heise llerner HB 8q )ý( 90 90 82 70
18 lll.chťPl cecold oE 90 90 go sz s> -É
19. MDclro .toh6nn OE 90 22 90 _)-{ Zj gl

lferner Scheup zvítězil nB nezínérodní soutě_
ži v rakouském Spitzorbergu.

áODaf Nh!{e

9.E=9=l=?=l=9=!=!=q====9=!.-G=9=9"!- I=:=!=l-!=r=E

!44
ql9
416

110

l. Mladek Karel

2. Vaslna Pet.

J. Berkl Petec

4. PFlc Dusen

5- Bitlkeny Vlcat

6- Va1clk Lubomlr

7. .Gre8o1re Lru.ent

8. KoazleInÍk LászIo

9. CzecnY Fcanz

lO. Debraczenl Oskar

11, AuEustln PeleP K.

12. Bóhn ltEnť.ed

13. Beneclk Franz

1q. Debceczen1 En1kÓ

15. Pesc1olln1 Jacopo

16. G.asl HeÍnz

17. l.lelst Ha.tln

18' oÓ.s t.lo]'lgan8

wettbewerbs Lelter:
KópPel Josef oE

Internatl'onaIe Jury:
BreineÍ Georg oE
HoreJsl' Ivan OK
Krasso Tamas tlA

or ,í go 90 90 90 90

lo.90 60.90 90.71
oK 90 90 90 90 90

30.90 60.90 90.2q
HA 90 90 90 90 90

lo.90 60.88

ox ,{ go 90 90 90 90

30.90 60.79

HA 90 90 .a<' go go go

lo.9o 60.57

oK 90 79 90 90 '19 y'
F708690J89090

HA 90 6q 10 /i{ 90 '!)

oE )K 50 90 90 7t t1

HA 4rr 38 16 90 76 2/

oE 36 78 83 \8 6e )ů''
oE9090903o.2'
oE tr 90 90 7o r -o'
HA 25 90 90 3 Dr-

r 9090-
oE 3 z 29 zs/ss sl
D1989-
D 8--

zeitnehmer:
Kanvik Jozsef' Ildiko Dořa
xositelnik hszIo, Richrer RuColf
ttach Renate. SchauPP GertNd
Hamelschmidt Honika, c*irs veÍa
BiŤke AlfEed, Márcz Gyózó

Auswertung; *t f' a(.
Ftcissid Jullus, Kirchert GerC -/l '> l\

R.11-AG

q50 .

q50 .

450 .

q50 .

q5o .

428

426

)81

35\

)2\

Irl

255

208

180

tlrj

loB

I

novýn
s outěži

modelen Vl. Veňka
v Bakouslor.
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Třetí soutěží seriálu ncO^ EIIRO -
TROPHY" byla soutěž v Maěa""Éu. z čsFR
go této soutěže zúčagtnilo šest nodo1á-
ři. z Ústí nad Cr1icí odjížděla výprava
ve složení L. Valěík' K. Mládok, D. Friě.
e já. Z Prahy jali Ing. J. Kubica a P.
Cejthaml. odjíždělí jsne v -pétek' den
před soutěží, abychon ce do veěera dog_
tali na nísto soutěže a něli dostatek
ěasu se připravit na přenocovéní.

Na Pusztě týden přod soutěží pršelo
e při teplén poěasí se proněnila v jed_
no volké rojiště komárů. Toto poznání
nás přímo šokovaIo. Koná'ři by1i tak do-
těrní, že sa před nimi nodalo niknm u_
niknout. Nedalo se nic jiného dělat než
jít spát.

Brzy ráno nás vzbudili Bonza Kubica
e Petr Cajthanl' ktoří jeli celou noc
a jako obvykle sršeli hunoren a dobrou
náladou. Po východu slunce se vytrácali
i komaři a vše nasvědčovBlo pěkaénrr po-
časí.

Soutěž se zaěa1a létat kolem devóté
hodiny. Poěas{ bylo vce1ku pěkné _ te_
plota 25 - 28"c, vítr 6 - 9 ďs. Iéta_
1o se poťlle pravidel FAI pro FLK / 3
ccm nádrž1 váha bez onezenl/. Za sta.r-
tovnó se platilo 1@ forintů. Jinak
soutěž probíhale dle znríných zvyklostí.

do rozlétávání se probojovelo 11 sou-
těžících e odtáě€lo se 60 a. Druhé ko- -i
1o již by1o bez nÁs a odtóčelo se 120 s.
Z 5 goutěžících odletěl naxinun 120 s
jon !Íerner Schaupp' který létá s vlast-
nín notorem a zdás ea, že nemá korrlsrrren-
ci. Naše barvy však zaohránili v kate-
gorii nekot C0., Jan Kubica a Petr Cajt-
banl, kteří i fiřea silný vítr dokázali
zvílézit.

Po soutěži jsme byli pozváni do ro-
diny Krakóczkých, kdo po dobré kóvě
jsne načerpeli novou errergii pro ces-
tu k donovu.

oiir'rs0o FtK (co,) ree2

12./PoEoBE'ůr'L
r:./rnrě,o.
Ll.lczER .L.
15./tcrccBRt,o.

Y{tězové nr Pusztě, zleYa G. Benedek' W.
Schaupp & W. Hach.

olÍLzLcllc s.E.bú!ll'!t. d.! Í!t. co2
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Druhý roěník této soutěže, který b{l
opět vyisán pro katogorie FIH' FlG' FIK'
l'tJ se létal 4.7.].992 na letišti eero-
klubu v polské Glirici.

Nás pochopitelně zajínale kategorie
FlK a po prvnín roěníku, kdy jsne na
stránkéch VL čotli gFmou chválu, jsne se
chtěli přesvědčit sami. Původně jsne plá_
novali výpravu asi 8
nec jsen jel já, můj
Po příjozdu do G1iri
v hotelu, kde jsne s
a zaplatili startov
Navoěer jsne se byl
Zde jsne so setkali
noaeíó'ři, ktoří stanovali přímo na plo_
še letiště.

Druhý den ráno soutěž zaěa1a pod1e
p"og"".ú a lepší poěasí j.'9.r!i snad ani
o"'ónri přÉt - teplote eŽ 28"C a vítr
ó - z rnrls. starrislav Kubit, jeko blavní
organizátor' pro nas připreviI soutěž

s dobrou organizaci " '"""ii jsne přiz_
nrt, že článek ve VL, který poal Jaro-
rnír orel o prvnín ročníku' nebyl nikte-
rek nBdsszen.

V kategorii FlK 1éta1o 8 soutěžících'
Létalo se 6 startů a jeden se škrtal'
Je vidět , Ža Con v Polsku jsou toprvo
na zaěétku. Do Íozlétávání jsme postou_
pili ny tři a oťltáěoli jsne 60 s' Ened

tuto trofej soutěžit.
K tonu vám všen mohu jen přát nnoho

sportovních úspěchů.

KLASA: Ktasa t1K KÁTEGoR I A:
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Tato soutěž v polské
Glirici, jejíž atnosfé-
ru přibližujo tento
snímek, se buds konat
i v rocs 1993 v katego-
riícb FlH' FtG, FlK a
FlJ. Inťormece o této
soutěži najdeto na
stránkácb Voloého Iotu.
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TEoRIE COt
Toto pojednání věoujo pan G. tsenedek

s hlubokou úctou penu K.J. Ila.nnerschmi-
dtovi B paAu L. Valěíkovi, Vašinovi,
Friěovi e rng. Kubicovi.

I když jsou notory C0' jako pohon
zltémy již od poěáttu století, teprve v
7o. Ietoch byly všeobecně použity jako
pobon pro moce1y letadel. Zde jo na nís-
tě podotknouti, ža první praktické pou-
žítí c, tÍn i v prodeji by1 notorok vyro-
bený v USA Billen Brolnen ve 40. letecb
a zpopu1arizován v 50. letech. Dnes je
přibližně tucet rozličných typů těchto
motorků vícenéně znáných na trhu. I\.rnit
kěně jsou věak stejné. Zde je na nístě
trochu teorie; neboř bez těchto znrlos-
tí jsou dosďrovány rozdílné výslodky
v cbodu notoru e nnohdy si aouníme Yy-
světlit jejich příěiny.

Jako pohonqý prostředek se používá
plyn C0. v silně zbuštěnén stevu. Dalo
by so pÍedpokIédat, že tonto stlačený
pIyn zcele jeclnoduše expanzí proťlukujc
energii, jeko ideální plyn. To ale není
bohužel teato případ. Pro vlactnosti C0"
není náĚ prostředek ideá1ní Plyn, nýbrž_
pára, jejíž vlestnosti se od p1ynu vel-
ni 1iší. I přosto, žo je kyoliěník uhli-
ěitý ve velni zhuštěnén stavu, nÁ poněr-
ně velký objen. Pokucl je kysliěník vc
stavu tokutén, poton se objen podstetně
znenší e jen tak je nožné s poněrně ma-
lou nádrží dosehovet pozoruhoťlných vý-
sledků v dólca chodu notoru. Proto nusí
být naším zájnen dosáhnout tobo, abychon
plnili n6arž kysliěníkon v tekutén stbru'
tterý se běhen cbodu notoru odpařovánín
nění v plya. Něco podobného probíbá u
perního stroje, který je poháněn párou.
Zde vĚak pro odpeřování spotřebuje vode
příriš nnobo tepIe, které je dodáváno
v parnín kotli.

Tekutý plyn C0^ potřebuje k odpařoní
rovněž tek teplo."ovšen pro odprřoní ne_
ní třeba zóa Žád,úbo zdrojo tepla, a1e
kysliěník se postupně odpařuje sán r te-
plo si odebírá z né'držo a okolí. Vlivon
lohoto fyzikátního jevu dochází k si1né-
nu ochlazová'ní náťlržg i notoru, což uů-
ženo pozorovet, že se nrín nrídrž na povr_
chu pokryje jinovatkou. Toto ochlazenl
může být nanoštěstí tat silné, že se roz-
éíří lŽ po ventiI v hlavě motoru a dojde

k jeho zamrznutí. V příznivějšíur případě
zvýší notor ke konci svého cbodu otáěky
/béží rychIeji,/. Tyto skuteěnosti dě1ají
mnohr nodelářůrn těžkosti a bolení hlarry
a proto jsen sc so sv1ýu přítelen K.J. Ee-
mnerschnidtom vodl mnobé diskuze. lÁrsí
existovat nějalcý způsob příprivy notoru,
ktorý by zabezpeěil spoloh}ivou funkci
notoru a zárovoň teato pohon zpopularizo-
val. Při p1nění nódržo, jak již bylo v
přodchÁzojících pojednáních v různých ěe-
oopisech uvedcno /í ve yL/, se přosto
stívely nevysvětlitelné jevy' ktaré jaou
sice řídké, ale jsou. Poněvedž tyto jevy
so stávají v době, kdy to nejméně potře-
bujone, odhodlal jscn se tyto fyzikátní
jevy zveřejnit pro ěirokou nodelářskou
oboc. Ílto netody, bohužel, v aávodecb
ng obgluhu všech motorků chybí.

Pro ilustreci jeden příklad. V aóvo-
doqh je uvedena tcplota v tozmazí 10 až
25uC, ny máme odzkoušeno, ža tato ohre-
ničerú. ob1ast je v nnoha případech pře-
kroěgna. Když ráno soutěž zzéíné., stává
se velní ěasto, že je teploty vzducbu ne-
zí 5 lž 8-C a notory přcsto jsou furrkční
a běží. Motory při tonto chodu jgou sil-
ně podcbl3zeqy a běží v extrénně nízkých
teplotách. Pro ověření těcbto skuteěnos-
tí byle uspořrídána soutěž v }Jeárrsku 12.
listopadu 19B8l kdy na poěáttu soutěžo
byla teplota 4'C a na konci soutěže byIa
o"c. I přes tyto extrénní podnírrky dosó-
hli úěastníci mexinólních ěasů 6C0 g.
Tak bylo jasně prokázáno, že notory jsou
použite1né i při nízkých toplotách. Ne-
proti tonu zkušenosti v létě ukazují, že
jo rnožná zem1znutí notorků i při teplo-
tách přes 2o-c' což je peradgxen zvláětě'
když kritický bod COo je -3r-c. Za tylo
jevy jsou odpovědné žněny skupenství lát-
kYl v našon případě kysliěníku uhliěitébo.

Pro některá vyovětlení by bylo třebe
ae zabývat zákledy fyziky. Ještě štěst{'
ža to udělali pánové Dr. Boledck e Henrner-
schnidt za nÁs. Tak nůžene s jejich las-
kavýn dovoloním použít zpracované zkuše-
nosti a výsledky z jejich nraveaěí práce.

PřoloŽil Lubonír Valěík
,/pokraěování příště,/
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M ist rovství Č n

Den 15.8.1992 bude zapsón do histo-
rio kategorie COo jako den, kdy so 1é-
telo první mistr6vství České ropubliky'
Kde jinde by so teto soutěž ně1a pořá-
dst nož tan, kdo to vlastně všechno zo-
čalo.

Podhořany se staly na tento don nís_
tem setkání nejen našich, alo i zehra-
niěních node1rířů, kteří využili pozvání'

Vynikající atnosféra, dobrá pohode vlá-
dla vĚude, kan jste ae podívali.

lsa této goutěži nenohl chybět pan G' Be-'
nedek a ogtatními nadarskýni nodeláři'
K.J. Eamnorschniťlt zo SRl{, rekouští no-
delaři s W. Scbeuppen, letos noporazi_
telným' e. nakonec asi nojvzdríIonější ú-
ěastnít Sekeréš Nandor z Jugoslávie'
Jen všck s politovánín mohu konstatovat'
že se této vrcbolné soutěže nezúěastni}
trenér této ketegorio ani nikdo jiný z
funkcionářů. Nabízí se tady možnrí vy-
evětlení, proě tato kategorio u nás pro-
ch6zí tat úlubokou stagnací. To však
ponechám ne vaĚi úvaze.

Létalo 8o Ú. 6 stertů, z toho sc nej_
borší ěkrtrl, s rnaxinom 90 s. Létalo aoa

s otrozenou váhou ne 1 ccut nádržo 1 3 cm-

nádrž = mininrální váha 45 8, 5 cm' nsdrŽ

coz
= nioinální vr{ha 75 e. Do rczlétáváaí
se probojova1o z JO soutéŽících 2a,
V prvnín kola se odtóčelo 60 s a do
druhého ko1e postoupi1o B soutěžících.
cdtáčelo sa 12O g. '.V. Schaupp létá s
motorom vlastní výroby s 3 ccn nďdrží,
Dr. Benodek si na roz1étávání vza1 no-
vý motor G:{ l20 ,/výrobce Mikrotechne,/
s 3 ccn l6drŽí Modela. Převážná část
zahraniěních úěastníků něla 3 ccm ná-
drže, naopak naši nqdeláři létali e

5 ccn nádrženi, až na některé výjinky.
D. FYiě letěl s 5 ccn nádrží a já jsen
použil ] ccm ládrž-
Ý tonto kole rozlétávriní se všo rozhod-
1o. Jediný, kdo nalotěl naxinun by1
',{erner Schaupp. Když so vracol po dol-
ší době s nodelen zpél, šel jsen mu

gratulovet k vítězství a při této pří-
iežitosti joeo se dozvěděl, že něl vel-
ké štěstí, protože 8e tru zastavil jeho
niniaturní ěasovaě, ktorý si vyrobil z
japonské hraěky. Na druhém nístě skon-
Ěii o". Benedek a rra třetín a zároveň
nigtreu české ropub1iky se stal Dušan
Ffič. V kategorii juniorů získal tituI
Petr Vcšina ň1. l zz žáky Libor Stáyek'

Soutěž byla velmi dobře připravena
a krásné počasí jen doponáhalo k v1rtvo-

i dobrá kávc. Co více bychon si nobli
přátt Sned jen to, aby takových soutě-
ží by1o víc.

Vítězové v
Dušan TŤiě 

'Benedek.
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xII- RoČNÍK MALE cENY MoDELA CB' FlK
t-éG.iglt.aÉ Podř1ol'an)i 15- B- L992

lHit-l Eta2. E Žentičle Jilí

sďfuí dohli2itel : K a l h o u s václ.v

sEtfí l-i* 3 chtád Jěroslav
Bíbř Joséí
ňinařík t'íiloé

E5í : slďo jesno 
' 
vítr Veriábt Převážné 27o gt- 1 - sn/sec ' tePlote

20 -26 st.C.

30
l{El'loR I AL J . 5tutdn iČ ky

SELttěž rnaket ED'
Třetí ročník nemoriáIu Jaroslave Stud-

ničky se letos konnl 15.9.L992 ng }etišti
v Poáhořanech spolu s l{ čR tr'lK. Zúěastni-
1o se bo 12 nodslářů s celkem 20 neketrni
na CO.,. Nejan to'bylo důkazen vzrůstající
obIibý této kategorie. V řadéch přih}ížo-
jících bylo elyšet např. "Jó, to byly ěa-
sy když jsen 1étal s Be jbin -,.u" nebo "He-
le, ten Piper je jako vopravdickej ..."
atd.

Nestá'rnoucí Popa Tichý - oinochoden
oťlvedl porfektn{ práci jako bodovaě - přeil-
váděl svojí sbírku motorů na C0'. Přije1
i pan František Bá'rta a jak jinák aež s
oiniaturní naketou Bleriota /za'tín v kost- ,

řa/, a1.e už se zabudovan;in a plně funkěnín
miaiurotoren panÍr Gašparína. Přirovnání k
notýlu oprovdu noní přehnaoé. Dokonce i re-
nonovaní "oštěpáři' Ilonza Kubica r Petr
Cajthanl přivezli tentokrát své štrojo a
neředli ai špatně. škode jen, že další no-
deláři Áaširla, Valěík/' kteří nají ťlona
perfektní nakety, létali Pouze v souěrsnš
pořddanén u čn v FlK. slíbili však, že
příští rok už nakety nevynechají. Totéž
slíbil i nejmleťlší úěasta{k Milan Vřeštál'
který přijel se svýni rodiěi z PLzlá. Z
Pelhřinova zase přijelo ailaé družstvo ne-
ketóřů pod vedenín Ýtaainíra Vaňka, který
nakonec způsoben - přijel, viděl, zvílézíl
- přijel z nrkou'paní Zdeny Studniěkové
již podruhé putovní pohár. Když poton jem
a delšín dvěma ú lpořadí předal ruíěelním
našeho klubu pan Miroslav Vik další věcné
cony' získanó díky kr.rtnohors!ýn, kolín-
skýn s podhořanským sponzorůrn, prohlásili
svorně: "Pánové, kan to všecbno dá.ue. A
příětí rok jsne tu zag''. Další konentář
snad není nutr1ý. Prostě, když se spojí sí-
ly' je nožné prožít nádherqý den plný no-
doIů, pohody, kamárádů a třeba i linonéd'
párků, kávy; které trpělivě celý den s ús-

. něven nabízela paní Bíbrová.
Díky petří i těn, kteří ce1ý dea zesté-

vali ty néně popularní, ale potřebnérfun-
kce časoněřiěů. Ne gvé si přiĚel i podnik
líodel A, jehož stánek by} neustóIo v oble-
žení koupěcbtivých rnodelářů.

Věřín, že příští, už ětvrtý ročníkr bu-
do ještě kvalitnější, a to nejen díky prí-
nůo Žemliěkovi, Kalhousovi, Bíbrovi a ťlal-
áld z podhořanské Modely, ale i díky vrí^n'
kteří přijodeta. Už ted gg na vás těší l{o_
delclub Kutrrá Bon. -->

Lr L2 L3 L4 L5 Lé L7 celkem
LB L9

A 90 90 90 90 90 120 r20 810Hi-eo
50 oňV

Budapest H
2l ceválloni

chřudin csFR
70

ÚstÍ n/o čsFR
50

llien A
3a ořV

choceň čspn
61

'_ si&rn- choceó csFR
J..6l.v 4tJ

E.9*tÉ' ústt n/o čsFR
PeÚ 7é

9- bia\ choceň čsrn
Satl 71

to.ts_-*hldt Aachen BRD
rl-sJ 47 D-434

t l -ňl.ét Ustí n/o csFR
Íýel 70

!2_Rý: choceň čsrn
Eotue t av 4-l OR I 67 L

t5-xubrca Prehě 1o čsFR
Jm

ls_fu*l Třebíč čspn
Petr 75

ls-stárek choceň čsrr
ňilď so

l6_fu5el Třeblé čsnn
Jilí 47

l7.(írEtE.t l.|iň A
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iPlal SURNAME & Name :COUN| Round
I I..I D I V IDUAL REE U L T S:

2. I BUTTY Rene
3. : BANKS Ce.zar
4 - :DOIG P.ir-har,j
5. iSCHRAflt'l Lut=
6. i DIHft Jan
7.:HUNT Bernard
á. i PÓPA Aurel
f. iORSOVAI Dezso
tO I REE Andras
11 : NIMPTSCH llerner

13iLOTZ Reiner
14 IENO!ioTO Hideyo
ISiLOUCKA Larry
16lTIPPER John K.
ITiENGLUND Leif
lglBARR Laurie
19 i REE Laszlo
+O IBP.ANDEJS Karel
',1 : A(]EEv t'iii,:iraÍ1
22iCIAPALA Eduard
23 i TRACHEZ Andre
24 iMORAR Aurel
25:MOSI.:ALEV V:rsily

29lWALEK Leopold
30 IFRU(IOLT Je3e F.
31 iKELLER Peter
32:NORE Perrtti

i - - - i - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - i - - - - - - : - - - - ' ' I
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i --- :---- ------------: ----- - i ------:----- -:
: '4.: HUNCARY i ?"'.3Bi 72'371 63'.2Li
i --- i ----------- -----: ------: ------ | ------:
i 5.i GREAT BRITÁIN i 1A'. Li 61',51i é3'.2ii
i --- l ---------------- i ------ | -- ----: ------ :

: 6.i ROMANTA i 72'LOi 6r'131 56'29:
i---i----------------i------i------:------:

LE; ' ---:----
1. IKUJAWA Syiwester IPOL

I TRY: l- | 4. I J- , a. I J. I O.
rl

3)' 6i43'35 :37' 18140' 11 i37'. 44i4L' 53i
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VÝS L E DKY

ro-ra.z'92\if,DU

3. sourtěŽ 1etošního SvĚtového Poháru F1E 5e l';'ona1a
stĚedisl,;,ut na WasserkutPPe (95o rn.n.m. ) V Němecl'l'ut.

Zál,;on schvá1nosti opĚt zaPracova1, pral';tick)' stejnĚ
PĚes týden pěl,:ně a o volných dnech hrozně, oPakovala
z Itá1ie.

vpáteP.večerb),1tréninkmodelářu1rozPrášenPrudkýmdeĚtěma
krupobitím. od této chví Ie jsrne s1utnce Praktick)' nevidě1i ' dol';.once
j sem během souttéže vyurži 1 i svo j i zimn í bundu. E|ornác í obyvate1 '

a majite1 modeláĚského obchodut V Gersfe1dr-r Peter Bereg komentova1
Počasí PtrLl=e s1ovem ''WasserlL,_,PE''. l.í sor-ttěži by1o pĚih1áĚeno 51 soLl-
lexrc ích z Itá1íe, Rakoutgk-a, švýcarsl,;a, Českos1ovengka' Ve1ké Eri-
tánie a Něrnecka.

tre1é sobotní dopo1edne by1a l.lasserl.;,urPPe v mracích a dešti, áž
do odPo1edne vydrleIi Pořadate1é, V čele s Bernhardem Schůsslereín'
čel,:.at na z1ePšen í počasÍ ' k.otem druhé hodiny 5E obloha vy jasní 1a'
vá1 vĚal,; JV vítr, startoviště se tedy Přesutnulo na ''bot-t1i'' nad Par-
koviště . Lt ''Fur1da-qute11e''' BĚhem souttěže 5ě dé1l';a ma>líma

Prod1t-tžova1a € dé1k-a l';oIa =kracova1a, díl':5' tomu moh1a goutě! v
?1. r-tí-l hodin sl,.ončít Po 5. Pto1ech i s ro=1étáváním. Ma>lima v jednot-
1ivrrch ko1ech b),la:21o, 21Q, ?4(:}, 3cx-), 24(l' Ještě ve čtvrtém l':o1e

b),1o B goLttěžících s rna>limáInÍm náIetem, a tal';' tito 1etě1i v 3.l'lo1e
7 rninut '

Vyh1ášení výE1edkul by1o Přesunuto aĚ na nedě1ní doPo1edne'
Vyhtášení sl,;onči1o, WasserkurPPe se oPět zaha]i1a do mral'lul a deště'

Výs] ed l';)' :

Jednotlivci (51 ) :

33

1. Jaroslav Mach
?. Friedhelm Mehr
i, Hang Althoff
4. Amedeo Berto
5. l"lario Amato

5.soutěž Světového Poháru L997' FIE

10' -12' 7 ' L99? L{asserkuPPe ( SRN )

ve =námém

jal,;o Lt nás
Ee si tutace

7. Ivo liornatovsl'lý
9. JiĚí Elažeh

1. ItáIie II
(Eerto A., líasgi)

2. Aero Eohemia
( B1ažel,:, liornatovsl';ý )

3. ItáIie I
(Amato lí., Erumat)

5. VC Aero
(Mach, Martan )

5{)C) + 1C)C) + 1C)(:)

SOCJ + 1OO +

5oÓ + 1oCl +

5OO +

497 . ť-tB

49L.67
479. 17

?367

233C)

2298

lL._\o

(tr)
( tr)
(I)
(I)

FREE FLIGHT

WORLD CUP

LT.CIJP

ttruĚstva ( 12) i

I vo l.lornatov=l';)'1
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ó. INTERNATIoNALE FlE - HANGFLUGI'JotrHE
10- B- -16' B' L99Z

KARNERALI"I
6. FREUNT}StrHAFTSCUP
2T. HERI-KAREL-trUP

4. T.JELTtrUP-BET^IERB L9q2

1etošním rotre.
První soutĚží by1 11'B' Fre

ích.
hrad Moosham'

1. .B- se 1éta1 ?1' ročníl'; Heri-l'iar91_EutPut za Ve1ice podivného

vĚtru, naštěstí startoviĚtě 9e mění1o PBLIEE Pt] 1'l':'ole - vítězem 5e

st*LEli.qi.oBau(I)pĚedHe1mutemSchutberthem(t|)aRomeernSartorim
( I ). RozlÉtávali 5e 4 gor-rtěžící'

14. B- byl den ná =otavenour s večernírn Posezením na terase
Lt gri1u Penzíonlt }'íóniggtr-th1'

15.B- 5e 1éta}a sor-rtĚž svĚtového Pohárut'
tento den agi nejl'l1ídnějĚí Počasí ' ViděI
rEPFeEentanty Mad'arsP'a - =atíín 5E bát nemltsíme'

= ceIého týdne by10
jsem PoPrvé Iétat i
ale. ' .

Pořadí (33) : 1' A1f red Dótz1 (A)
?. Jutraj Uhrín
3. Ivan Tré9er
4. Helmr-rt Schuberth ([r)

5. Franci z=ek l{aňczok ( PL )

B. t4.Va1aĚtial':, 9'M'Mravec' 11'J'l'lach' 13' J'l'lal5'na

ttrutžgtva (národl,-7) : 1. čsrn (Uhrin'Tréger'Va1aštial't)
?. Rakousl'l,o (ElótzI,Schobe1'Schobe1 )

3. SRN (Schr-tberth,Jandt'Frieser)

VečernasIavnostnímbanP.etuvhoteluBogensPergel.bylypĚedá-
ny Pohár), Pro vítěze všech soutěžÍ. trelého týdne jsme 5e účastníIi

= česP-os1ovengka Pouze Jirka Blažek' a já (v k'aždé soutĚži se-nám

PovedIa vždy alesPoň jedna medailová ch1'6*1 " šéf jury otak'ar Saf_
fek.

I vo F''ornatovský



35 Contests in the AEIC rosuls:
BC BearCup FN
MM Max Men lntenrarional US
lfl- Holiday on Icc N
KC Kotuku Cup I'12
PC Paciiic Chanps AUS
AC Austalian Nationals AUS
YZ Puwa Cup H
CA Criteriumof Cambrai F
PM PempaCup B
CC Camp.Castilla SP
PA PanCup YU
VJ Yoros Jeno Memorial H
SC ScaniaCup S
A-1.{ Oleg Antonov Cup UKR
AL Alicante SP
RM Sibiu Internarional ROM

F1C
I KeiTsnd.r I '15 Kc- 1 Pc- 1Ac- 1

2 valeÍij Srukov UKR ď) A}I- 1 Pz- 2 R.M- 3

3 EvcÍbitsky UKR 55 cA- 1PM- 1RM-10
4 Andrceslindner D 45 HL- I sc- 2

5 Clars Wachtler D 42 RM- 2 Pz' 3 PM- I
6 TorBortnc N 4l I{L- 2 Bc- i sc- 6

7 DavidThomas AUS 40 KC- 2 Pc- 2

8 StaÍfordScrccn GB 37 cA- 2 RM- 4 PM-10
9 RoySummcnby AUS 32 Ac-2Pc- 4

l0 PetcÍwarson GB 30 cl- 3 PM- 3

It GunnarAgren S 29 HL- 3 sc- { RM-13
12 RonMagill }Ýz 25 Ac:3 Pc- 5

12 OsztorMrczko H 25 vJ-LPz-tL
12 MCantoluna SP ?5 cc- 1AL-l

FlE
SL Cup Siscmol. TC: TransilwÍ'ia' wlc wasscrt'uppc

l FÍitrM'ng A 45 Tc- 1 sI- 2
2 lvanCrha CS 35 sI- 1 rc- 5

3 JaroslavMrch cs 3l ÝíK- 1 sI- 9

4 lúrrioAmao l 25 sI- 3 }rK- 5

5 HelmutSchubcrt D 2l sI-, 4 wK- 6

Dílčí pořadí

F1A
I ArsgarNuttgerc D
2 Sergei Matarov RUS
3 Safan RurnPP D
4 Jan Vosejpka CS
5 Mikáel HotmbomS
6 Michel l*docq US
7 A van Wďene NL
8 LcoReynders B
8 Jobn Williams GB
8 Vicorlsaerůo UKR
I I Per Furdahl S
12 Philip Crump NZ
13 SanderBrceman B
14 PeterAllnut CAN
15 Aler}víaximov IJIG'
15 W Gerlach D

F1B
I T Per Skjufsud N
2 Bror Eirnar S
3 RicnáÍd Btíckam AUs
4 AndrciKhÍ€bov RUS
4 RogerRuppcrt CH
6 David Ackcry I'lZ
6 VOlcgFeodorovRUS
8 Colin Brucc I'lZ
9 B€Índ silz D
l0 P l!/Íonninghď D
ll JaoWold N
ll AJanMcDonald btZ
13 JanncForsman S
14 Jogen KorsgaardDK
14 ScrgcTcdcschi F

SP'97

60 Ac- 1 vJ- 2 Cc- 3

60 PM- 1 RM- 2 AI.T- 3

53 cA- 1 sc- 1 PM-12
46 Pz- 1 PM- 3 RM- 9

45 HL- :-BC- 2
42 AC- 2 A!- 3 M1'1- I
36 KC- 2 AC- 3 PC-14
32 CA- 2 PM- 4
32 Pt4- 2 cA- 4
32 AN- 2 RM- 4
30 v.l- 4 RM- 5 Bc- 7

30 Pc- 1 Ac-10
29 cc- 1 RM-1l
26 Ac- 5 I\eí- 7 cc- 7

25 HL- 2 Pz-to
?5 PZ- 3 PM- 5

65 HL- 1 sc- I Bc- 3

60 Bc- 1 HL- 2 sc- 3

45 Ac- t Pc- 2
40 R}í- LPz-3
40 cA- 2PM-2
35 Kc- 3 Pc- 4 Ac- 7

35 ca- LPtl- 8Pz-t2
35 Kc- 1 Pc- s
32 cc-2cA-4
3t Pz- 1 RM- 9

28 Bc- 2HL-?
28 AC- 2Kc-'1
26 Bc- 5 líL- 5 sc- 9

25 sc- 2 PM-10
25 AL- 1 cc- 3

FlA - _iunioři

1. Josef Kobek
2. Aleš Rygulski
3. David Kalina
FIA - senioři
I. Pavel nařtipán
2. František G}oziga
3. Bronislav Gablas

FlB - .iunioři-
1. Jaromír 0ro1

Zábřeh
Kunovico
Kroněříž

V. Meziříěí
Ho1eĚov
Zlín'

i(unovice

1260
L250
t243

1260+71
L26C+J)
L26o+'45

995

FREE FLIGHT

WORLD CUP

z.YllSTRoVsTVí ytoRAVY A SLEZSKA F1ABC

Z pověření nodelářů Moravy a Slezeka
uspořáalala toto uistrovgtví, stejně jako
v oinutén roc€' J08. organizaco čwos
Kunovice.

v 6'30 hodin v neděli 16.8.1992 zaéa-
1o mistrovství prvníD kolen, Pro ktoré
byl urěon větroáť.E FlÁ naximd'lní něřeqý
čas 180 + 120 sekund.

Po dobu prvních třech kol foukal nebo

vÝsLEDKY

lépe řeěeno nefou}Bl vítr 0 - 1 ďs.
noza;5i zaěal sílit' aIe nepřekroěil
branici 6 g/s a ta.k podnínky byly
vcelku dobró.

Poěet úěastníků zůstal na úrovni
toňstétro roku' což také ukazuje na

"životnost" tohoto uistrovství.

Jaronír 0re1

l'1B - senioři
1. Julius E}aťlil Í'roněříž 1059

E}c - .iunioři
1. Jarmír Berek Ostrava 1094

Flc _ senioři
l. Ladislav Ďurech Uh.Ilradiště ]'24o
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Mistrovstvi CR
vts uprgvl usÍIr^

!l':ňv!!Ý{ čelrc r,i;u5l'.rl 
^l' 

91

l.r l.rjdub 8Ňtc.
Sr? Erul!., ryrt. r r.r.
5léx sJulc., ....
}!!, rbbrel l..!.!'.rl Pů

Br?, rlólIl r.E.Erur' Pd.

LJ-166
Al I Bt
25. - t. 9. 1992
l.!1!la 

^.ňLlubu 
8rulc.

cnrou Zbynk
r{. zi- Y. J*.b
Uóírrk Jrnrllr
Tvr.'1tb b!.r!
Zbrri, JařbrLr 5r';uP., I.té!i' P'ú1I' Lr'á't'.E' Pl'r'ě'
u.bb.t. ul přírluJdbl tÚ Efrdc.
oPlrl.l J...í
lm. fu6vÁ
S.b. L{.1
.t;^., ;i;' Gt r,/r, !tl.!r E'-24'c
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S LOVO
Jak jaon stíbil' Yyšlo ještě v říjnu toto třetí ěíslo. Jeho obsatr bvoří předávšín bo-

haté noáelářskó udÉlošti v 1etní s6zoně. A bylo jicb opravdu nnoho a proto 8o tan bohu-
žeI nevoělo vĚe' co jaotr původně zamýšlel. Nevadí, Protože v prosinci /př'ed vánocemi,/
dostanote ětvrté ěíslo s dostatkem inspirace Pro přípravu !E novou sezoÁu"
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