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Bude Český pohár ?

Při pohledu do kalendáře
soutěží pro letošní rok zjis-
tíme, že je tu urěitý nárůst
počtu soutěží větroňů FM o-
protí Ioňskému roku. Ťato
skuteěnost je jistě potěšují-
eí. Jíž néně radostné je zjiš-
tění, žo vlastní kvalita sou-
těží má spíša opaěnou tenden-
ci.

Na rrnoba soutěžích se prak-
tikuje způsob, kdy si soutě-
Žící navzájen měří a vítězové
si rozdě1í vybrané vklady. Ne-
mán nic proti vzájennému mě-
ření; sán jsem jeho zastán-
cem. Podle mého je tento způ-
sob daleko objektivnější než
při uěření oficiáIníni ěaso-
měřiěi, kteří mnohdy vídí le-
tět "volňáka" jednou za rok.
Nedej bože, když to joště fou-
ká a ve vzduchu jo něko1ik
nodelů najednou. Následky zné.
každý. Vzájerrné něření ná však
i jeden zápor; leckterého sou-
těžícího může funkce ěasoněři-
ěo vyvést z koncentrace.

Co se týká cen' nebudene si
nanlouvat, že nám je jed,no co
vyhrajene. Peníze so v součas*
né době toěí už i kolem někte-
rých nrodelářských kategorií a
nevidín jiný důvod, proě by to-
mu nenoh1o tak být i v přípa-
dě volných nodelů. Neěekán si-
ca, že se kdy budou vypisovat
soutěže s desetitisícovými do-
tacani /níněno v Kě souěasné
hodnoty/l alo úroveň cen by ně-
la odrážet i úroveň soutěže.

Já sán v letošnítn roce pořá-
dán ''JeĚtědský pohár FlA", vo
kterén se snažím urěité před-

stavy realizovat. Každé ko-
to ná své vyhodnocaní věetně
hodnotných cen a ce}kového
vítěze kroně "lapaěů prachu.
očgkává i urěitý finanění ob-
nos.

Sám z vlastní zkušenosti
vín, že k1esá úróveň i těch
soutěží, které v ninulosti
něco znanenaly. Urěité oži-
vení by do soutěží rnohlo
vnést vypsóní českého poháru.
Pohár bý nohl vyh1ásit luuos
anobo, coŽ je pravděpodobněj-
ší' některý klub ěi kluby.
v průuěhu sezóny by se pořá-
da1o kolem osni soutěží, kte_
ré by sa létaly podle jednot_
ných pravidel /poěet startů,
způaob měření atd./ a ze kte-
rých by se poěítaly body jako
ve Světovén poháru. Pro pořa-
datele by se v podstatě nic
nezněnilo. Ten by uspořádal
soutěž dle svých nožností ja-
ko dosud. Pokud by chtěl udě-
lat něco navíc, bylo by to
jedině k dobru věci. Po ukon-
ěoní ce1ého seriÁ1u' jehož
vyvrcholením by nohlo být ni-
gtrovství rapubliky, by se
vyhtásila anketa o nej1opší
pořadateIe a ti by byli něja_
kýn způsoben odměněni. Ceny
pro vítěze čeekého pobáru by
se sdružily ze sponzorskýcb
darů. Dneska již není pro-
blén získat spoozora na kon-
krétní akci, zvláětě když by
byla celostátního významu.
,'lako protibodnota by byla
propagaco dotyčných firen ve
všech tiskovinách vydaných
u pří1ežitosti konání česká-
ho poháru.

Ťoto jo tedy noje přodsta-
va. Urěitě nejsen sán' kdo
by chtěl úroveň našich sou-
těží trochu pozvadnout. A
vypsání českého pohÁru jo
jednou z aoŽných cest. Rád
přivítán názory všecb, kte-
rých sa to dotýká, zvláště
pořadatelů soutěží. Přiví-
tám i návrby soutěží, ktoré
by ae do poháru rně1y poěítat'
a jakýn způsoben by měly být
crganizovány. t

Sárn jsen ochoten se celé
akce ujnout a starat se o
její průběh. Těšín se na va-
še názory a vězte, že ěas
le tí.
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Pozn.
Svojs nilzory a návrhy nů-

žete přímo adresovat Jiřínu
šimkovi ,/Salská 19' 460 13
Liberec 12/ nebo do vcLNÉHc
LETU. Spěchá! l



Pozvánl<a na SIovensko
Slovensští nodeláři v letošním roce pořá_

dají seriál Mistrov:tví Slovenska v katego-
rii FlE. Jedná se již o druhý roěník a skIá-
dá se ze tíí dvou_scutěží, t<de ka'ždá scutěž
jo hodnocona samostatně. Do celkového hod-
nocení se započítávají čtyři nejlepší urrís-
tění a soutěžící s nejnižšín součten dosaže_
ných bodů se stává Mistren Slovenska pro da-
ný rok a obdrží putovní pohár, který věnova-
la f irma !íMŠ Banská Bystrica.
V roce 1992 zvítězil Ing.rvan Tréger, na dru_
hém urístě se unístil Ing.Juraj Uhrín a třetí
skoněil Ing.Peter Nosko.

Třotí dvousoutěž so uskuteční na poczin
a budete o ní věas infornováni na stránkácb
vL.

DáIe organizátoři Světového poháru FlE
v Lipt. Mikuláši upozoráu;í na zněnu terní-
nu konání _ bude se konat 6. - 9.5.1993
/původní ternín se křížil s MS FlE v PoI-
sku,/.
Progran sP FtE je náslodující:
6.5. - 14'c0 - 2lr00 prezsntace, ubytování _

v hotelu BocÍan v L. Mi_
ku1áš i
trénink
soutěž Svět. poháru
vyh1ášení výsIecků
banket
rszervní den

c proposice si nůžete ještě napsat na adresu:
Ján Miškovič, Partizánská cesta 7L, 974 al
Banská Bystrica /tet. a fax 88/41.849/ nebo
na adrosu Ing. Petera Noska /tel. ffi49/22234
až 36, kl. 3u6/.

Ing. Peter Nosko

coz coz c1z c0, c0, coe ccz coz coz

Doplnění soutěží seriálu c02- IjURO-TROPIíY

7.5. - 9,oC - l7,Co
8.5.-to,co-17,0c

- 19,00
- 19,3C

9.5.

Organizátoři by na tomto seriélu soutě-
ží rádi přivítali i soutěžící z České re_
publiky a jsou schopni jim při včasnén na-
hlášení zajistit nocleh za přijate1nou co-
!!U.

První dvousoutěž se koná 3,a 4,4.1993
v okolí Zádietských Dvorníků a pořádají ji
nodeláři z Modelklubu VSŽ Košice. Soutěž
nožná. nestihnate, ale pro úplnost - sraz
je 3.4. t.r. v arnfiteátru v Košicích do
8 hodin a odtud je přesun na místo soutěže.
Druhá scutěž 4.4. se koná obdobně.

Druhá soutěá se koná 24. a 25.4.1993
v okolí Liptovského Mikuláše. Pořadateli
jsou nodoláři z LMK PDA L. }íikuláš. PřihIáš-
ky zasíIejto do 2c.4.1993 na adresu; Ing.
Peter Nosko, Nábrežie L686/Lo, 031 0I Li-
ptovský Miku1áš. Vklady jsou pro úěastníky
jednotlivých soutěží á 60 Sk a pro účast-
níky obou soutěží 100 sk. Prezentace je
24.4. od 7l30 do 8,00 hodin v Posádkovém
domě armé.dy v L. Mikuláši. Součástí první-
ho dno soutěže. 'je od 20'0c hodin seninář
s přednáškou na téna ''Využití kompozitů
při stavbě modelů'' a prorrítání diafilnů.

14.B. Podhořany -

II.9. Regensdorf-

19.9. Soller

Václav Kalhous, Što1ní 3z5
538 43 Třenošnice i Čn
rYerner Heise, Guggimoos 4J7
CH-5425 Schneisingon' CH
K. J. Eamnerschnidt r VeltPlatz
4, 5100 Aachan, D

coz coz c0, co, coz coz coz coe caz

Doslov
Tento list jsen vydal proto, že obsažené

nateriály ;sen dostal pozdě /ě.L/93 bylc v
tisku,/ a jejich obsah neCovoluje je vydat
později. IE

I

Přejí Bohoušovi a se mnou jistě celá mo- 
i

de1ářská'rodinanrhodně zdraví, spokojenos- 
|

ti a jeĚtě mnoho odběhaqých kilonetrů na le- l

tištích za modaly krásných kategorií volné- 
lho 1etu. I


