TRÁVČICKÁ
VÁŽKA
Jedna z prvních halových soutěží
letošního roku se létala v sále kulturního domu v Trávčicích u Terezína.
Po příjezdu na místo létání byla část
účastníků překvapena malými rozměry sálu (12x18m, výška 6,5m).
Dokonce jeden se soutěžících po
nástupu komentoval celou věc slovy
“Tak, nástup máme šťastně za sebou
a kdy konečně přejdeme z téhle šatny
do haly pro létání?“ Přesto zde bylo
dosaženo pozoruhodných výsledků
ve všech kategoriích.

jak žáků, tak juniorů i seniorů. Díky
stavebnicím firmy JKM se A6 docela
šíří mezi mladými modeláři, stavebnicí však vzhledem k její špičkové
kvalitě nepohrdnou ani zkušení modeláři. Vítěz A6, pan Bruno Wachter z
Ingolstadtu použil pro své nejdelší lety
model s křídlem uloženým na nezvykle vysokých postech a směrovkou umístěnou na levém kraji VOP
(fotoVL2/2007).

Jan Klik st. z LMK Stod obsadil s modelem
P3 s variabilní vrtulí druhé místo.

O dramatické okamžiky nebyla nouze. Jako
třeba v případě přistání modelu P3 Jindřicha Rollera do výzdoby sálu.

Start modelu P3 v podání Pavla Bejčka z
LMK Stod

Kromě modelářů z místního LMK
Terezín a kroužků vedených členy
tohoto LMK se akce účastnili pokojáčkáři z Prahy, Plzně, Odolene Vody
a německého Ingolstadtu. Překvapil
též dost velký zájem ze strany místních diváků. Po celou dobu akce bylo
v provozu též občerstvení, ze strany
pořadatele byla akce zajištěna dostatečným počtem časoměřičů, kteří
pracovali pod vedením nestora modelařiny na Terezínsku, pana Václava
Špičky.
V Kat.A6 létalo 12 soutěžících, a to

Další vyrovnaný souboj byl veden
též v kategorii P3. Létalo zde 13 modelářů. Nejdelších letů dosáhl poměrně jednoduchý model J.Kubeše, a to
9:10min a 9:15min. Na tomto modelu
je v křídle se vzepětím do „V“ použito
pouze 3 žeber, guma Super-sport
5/2005 pohání velkou, a tím pádem i
pomalu se otáčející, vrtuli o průměru
445mm. Pro nejdelší lety bylo natočeno do svazku o délce 310mm nejvíce 1190 otáček, před startem pak
bylo 60 odtáčeno. Na 2.místě se

Nikola Čapková z pořádajícího klubu právě
odstartovala svůj model kategorie A6

Josef Kubeš se svým “trojžebrovým” modelem kategorie P3 se vzepětím do jednoduchého V
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umístil Jan Klik st. z LMK Stod, který
použil nyní poprvé úspěšně vrtuli s
proměnným stoupáním během letu.
3.místo obsadil Bruno Wachter, jehož

model je řešen poněkud neobvykle.
Křídlo - německé koncepce s 5 žebry
sestavenými z pásnic a stojin - je velmi tuhé a za letu se nedeformuje nijak
tvar jeho profilu. Trup modelu je vyztužen shora tenkou bambusovou lištou,
vrtule má poměrně dost prohnutý
profil. Bruno létal na poměrně dlouhý
svazek, do něhož natáčí přes 1500
otáček, dost velká část však v nízké
hale zůstávala nevyužita. Sestup modelu od stropu byl nezvykle pomalý a
plochý.
Pokrok v létání byl znatelný též u
juniorů, mezi žáky létala dobře Nikola
Čapková z místního LMK. V těchto
věkových kategoriích bude pouze potřebné naučit mládež tzv. stírování,
tedy změně směru letu modelu pomocí laminátové tyče.

V doplňkové kategorii „Nový padesátník“ zvítězil Jindřich Roller z pořádajícího klubu, následován Zdenky
Cinertem na 2. a Gerlickým na 3.místě.
Celkově byla soutěž od pořadatelů
velmi dobře zajištěna a to jen dokazuje, že s menšími „pokojáky“ lze létat
opravdu všude. Nezkusíte to také u
vás?
text Kubeš Josef
foto Zbyněk Horák

VOLNÝ LET 2008

