Pojďte si zalétat!
Kluby historických modelů SAM 95 a SAM 78 se dohodli, že v sezóně 2018 v
jarních měsících uspořádají seriál soutěží „O putovní pohár“ v kategoriích OTMRAB a OTMR-C. Ještě je v jednání, zdali k těmto kategoriím nepřiřadíme i novou
kategorii Antik Texaco.
Vážení přátelé, berte tuto informaci jako pozvánku na tréning před Mistrovstvím
Evropy, které se koná v r. 2018 v Maďarsku na krásném sportovním letišti v
Jakabszállás!

Start modelu kategorie OTMR-AB

Když se podíváme na minulé ročníky, tak v motorových kategoriích bývá
rozhodující boj mezi reprezentanty Itálie České republiky. Abychom neusnuli na
vavřínech, je třeba létat a komunikovat! To je to, co zvedá úroveň modelářů!
Jsme přesvědčeni, že štěstí přeje připraveným, a proto tuto pozvánku vezměte jako
výzvu k zimní přípravě. Opravit či doladit motory, postavit nové nebo vylepšit
staré modely. Soutěže se budou létat podle platných evropských pravidel SAM.
Termíny budou včas zveřejněny.

Stručně pravidla pro kolegy, kteří nejsou kovaní v historických modelech:
Kategorie OTMR:
- předloha modelu vznikla před rokem 1951
- pohon modelu je spalovacím motorem s rokem vzniku před r. 1957
- kategorie OTMR-AB používá motory o objemu do 4,9 cm3 a startuje ze
země či z ruky, kategorie OTMR - C pak motory od 5 do 10 cm3 a startuje ze
země.
- doba chodu motoru je různá dle druhu motoru, letové maximum 8 min.
Texaco Antic:
- model vzniklý před r. 1939 v původní velikosti
- motor s jiskřivou svíčkou vzniklým před r. 1942, s mechanickým
přerušovačem
- palivo - jen benzín s olejem, příděl paliva dle hmotnosti modelu
- startuje se ze země, letové maximum je neomezené
Více o pravidlech se dočtete na stránkách SAM 95 a SAM 78. Pokud Vás tyto
kategorie zaujaly, postavte si model a přijďte mezi kolegy historické modeláře.
Jsme výborná parta!
Na setkání a zalétaní Vás zve Květoslav Štorek

Model kategorie OTMR-AB
pohaněný dieselovým motorem K 16

