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Vážení priatelia historických modelov ! 
 
Dovoľujem si Vás čo najsrdečnejšie 
pozvať na jedenásty ročník otvorených 
Majstrovstiev Slovenskej republiky 
historických modelov, konané už 
tradične, v malebnom prostredí  letiska  
Očová,  v dňoch 1. – 2. augusta 2015, - 
sobota, nedeľa. Verím že všetci sa tešíte 
na toto stretnutie, rovnako ako ja. Kto sa 
ešte nezúčastnil stretnutia v Očovej, tak 
už určite počul o mimoriadne priaznivej 

atmosfére, umocnenej nádhernou scenériou pohoria Poľana, a v sobotu večer s tradičným podpolianskym 
gulášom, podávaným priamo na letisku, spojené s priateľským posedením do neskorého večera. Toto sa však 
môže uskutočniť len vďaka súčinnosti s Aeroklubom Očová, a Mirkovi Čamajovi s Vilkom Valentom, ktorí 
každoročne toto podujatie pripravujú, za čo im patrí srdečná vďaka.  
Tohto roku to budú už 11. Majstrovstvá Slovenska historických RC modelov, v rámci ktorých sa uskutočnia  aj  8. 
Majstrovstvá Slovenska voľných historických modelov a 9. Podpoliansky zlet historických modelov. Už tradične 
nebude chýbať ani z roka na rok populárnejší 5.ročník Poštolka cup. Vlani sa zišlo takmer 40 modelov Poštolka, 
konštruktéra Štefana Kopáčika zo Šale. Verím, že tohto roku prekonáme tento počet a iniciatíva Jirku Šilara, bude 
naplnená a uspokojená množstvom nadšených a do mladých rokov sa vrátivších nadšencov tohto modelu.    Ako 
ďalšia monotypová súťaž ktorá bude súčasťou Majstrovstiev Slovenska, bude aj ďalšie kolo Jastrabieho pohára, 
pod taktovkou Paliho Rábeka. Ďalšou atrakciou Majstrovstiev Slovenska bude opäť už 21. ročník GRANT 
MIMLOCT 2015, čo je vlastne spomienka na Charlesa Granta, masovým štartom v sobotu 1.augusta 2015 o 18,00, 
kde na celom svete v rovnaký čas, vyštartujú gumou poháňané modely Cloud tramp, ktorý skonštruoval v roku 
1954 ako model pre začiatočníkov.  
Prihlášky na Majstrovstvá Slovenska prosím zaslať e-mailom na adresu fero@swiety.sk aby sme predišli zdĺhavej 
registrácii, ako minulý rok. Termín zaslania prihlášok je do 29.7.2015. Kontrola modelov na Majstrovstvá 
Slovenska sa nebude vykonávať žiadna, je na svedomí súťažiaceho, s akým historickým modelom sa nášho 
podujatia zúčastní. 
Teším sa na stretnutie a verím že pestrý dvojdňový nabitý program zanechá v každom z Vás len tie najlepšie 
spomienky a pocity, a prežijeme dva dni pohody medzi kamarátmi. 
 
Teším sa na stretnutie 
Fero Swiety 
Prezident SAM119 

 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 

                                     GPS súradnice letiska Očová : N 48° 35' 39.83"    E 19° 16' 06.55"     
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 Program 10. Majstrovstiev Slovenska : 
 
sobota - 1.august 2015 : 
 

8:00 – 8:45        prezentácia súťažiacich 
8:45                    otvorenie súťaže + spoločná fotografia s modelmi 
9:00 – 19:00      súťažné lety všetkých kategórií  
18:00                  hromadný štart modelov Cloud tramp  
19:30 -            podvečerné posedenie pri guláši 

  
nedeľa - 2.august 2015 
 

9:00 – 14:00 súťažné lety všetkých kategórií 
14:00  vyhlásenie výsledkov  

 
Štartovné : 

- seniori a súťažiaci nad 18 rokov 5,- EUR za osobu / a jeden prihlásený model 
- juniori do 18 rokov 3,- EUR za osobu a jeden prihlásený model  
- za každý ďalší prihlásený model = štartovné 0,5 EUR 
- v sume štartovného je zahrnutá aj cena za podpoliansky guláš – 1 porcia 
- v prípade záujmu o porciu guláša naviac 2,50 EUR /1porcia 
- počet objednaných gulášov nutné nahlásiť vopred v prihláške 

 

Pravidlá :  podľa pravidiel ME SAM RC 2014 – 2016 
 

Kategórie RC modelov:  
 

Kategória AB OTMR – Old Timer Gas LER (Limited Engine Run=obmedzený chod motora) 
 

Kategória TEXACO 
 

Kategória 1/2A Texaco 
 

Speed 400 Old Timer – 1/2A Electric Limited Motor Run 
 

ELOT – Electric Old Timer Limited Motor Run 
 

OTVR – Old Time Gliders - historické vetrone 
 

ALOT  
 

Kategórie voľných modelov : 
 

AV-1 
AV-2 
AV-3 
BV-1 
BV-2 

 
(podľa počtu prihlásených modelov) 
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 Poštolka cup: 
- súťaží sa s rovnakým modelom Poštolka, z roku 1948, konštruktér Štefan Kopáčik               
- plánik nájdete tu : http://sam119.sk/images/sam119/data/plany/Postolka.pdf  
- model sa hádže z ruky z kopca nad letiskom, štart je z rovnakej úrovne / virtuálnej čiary 
- každý súťažiaci má 3 štarty, víťaz sa určí zo súčtu všetkých 3 štartov 
- nakoniec sa uskutoční hromadný štart všetkých zúčastnených 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cloud tramp : 
- súťaží sa s modelom Cloud Tramp, z roku 1954,  
- konštruktér Charles Grant  plánik na Cloud Trampa nájdete tu http://www.mikedparker.karoo.net/plan.gif 
- štartuje sa hromadne, o 18:00 hod, v sobotu 1.augusta  
- na celom svete v rovnaký deň a hodinu odštartujú všetci účastníci  
- meria sa čas letu, a výsledky sú zaslané na webovú stránku : http://www.mikedparker.karoo.net/  
- v roku 2014 sa zúčastnilo tohto memoriálu 130 modelov na celom svete  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jastrabí pohár 2015 : 
- súťaží sa s modelom Jastrab,  z roku 1949, konštruktér Štefan Kopáčik,  
- rádiom ovládaná je len smerovka 
- plánik na Jastraba nájdete tu : http://sam119.sk/images/sam119/propozicie_sutazi/jp.pdf  
- štartuje sa z katapultu / gumicuku 10m guma + 40m šnúra 
- každý súťažiaci má 6 štartov, do hodnotenia sa započítavajú 3 najlepšie 
- merané maximum je 180 sekúnd 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sam119.sk/images/sam119/data/plany/Postolka.pdf
http://www.mikedparker.karoo.net/plan.gif
http://www.mikedparker.karoo.net/
http://sam119.sk/images/sam119/propozicie_sutazi/jp.pdf
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 Možnosti ubytovania počas Majstrovstiev Slovenska sú individuálne, stanovanie na ploche možné, 
ubytovanie priamo na letisku OČOVÁ je obmedzené kvôli rekonštrukcii budovy. 
Niekoľko tipov na ubytovanie : 
 
GAZDOVSKÝ DOM OČOVÁ,  adresa: ulica 1.mája č.607/21, 962 23 Očová 
Web: http://www.polana.eu/gazdovsky-dom-0cova-f43-foto.html  
e-mail kontakt : gazdovskydomocova@azet.sk 
telefonický kontakt : 00421 904 995 955 
facebook : https://www.facebook.com/pages/GAZDOVSK%C3%9D-DOM-
O%C4%8COV%C3%81/215278251822402  
google mapa :  
https://www.google.com/maps/place/1.+m%C3%A1ja+21/@48.597081,19.2878939,292m/data=!3m1!1e3!4m2!
3m1!1s0x4715468f00de125f:0x37df786f1b07c19  
GPS súradnice :  N48°35′50.66″ E19°17′16.38″ 
 

 
 

 
UBYTOVANIE Pstruša,  penzión, adresa: Pstruša, číslo 366, 962 02 Víglaš, cca 11 km od letiska 
Web : http://www.ubytovanie-pstrusa.sk  
e-mail kontakt : info@ubytovanie-pstrusa.sk  
telefonický kontakt : 00421 904 592 790 
google mapa : 
https://www.google.com/maps/place/Pstru%C5%A1a+366/@48.5457922,19.3200422,657m/data=!3m2!1e3!4b1
!4m2!3m1!1s0x471545865ed1e2b3:0xd479cc816057e9d0  
GPS súradnice :  N48°32′45.54″ E19°19′13.30″ 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
XI. Majstrovstvá Slovenskej republiky historických modelov sú evidované v kalendári ZMoS pod číslom 121/4 
 
Každý účastník majstrovstiev je osobne zodpovedný za prípadné škody vzniknuté prevádzkou svojho modelu. 
Členovia ZMoS sú poistení poistnou zmluvou číslo 62-1288,098-6 v poisťovni Kooperatíva „Poistenie 
zodpovednosti za škodu  
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