
Setkání příznivců a stavitelů historických modelů 

LMK Hořice pořádá dne 23.5.2020 setkání modelářů, kteří se zabývají stavbou a létáním 
s historickými modely. Příjezd na letiště je do 9,00. 9,00 – 10,00 proběhne registrace modelářů 
a jejich strojů. Předpokládáme ukončení v 15,00. Doufáme, že se vydaří počasí. 

Tentokrát chceme pojmout soutěž trochu netradičně a to z důvodů, že nás už nebaví honba za rekordy, 
máme k dispozici prostor na létání cca 80 x 25. Takže, aby se alespoň něco dělo a byla při tom sranda, 
berte to jako  přátelské setkání a povídání o historii modelářské činnosti a trochu si při tom zalétáme.  
Důvodem je, že vzrostly zemědělské plodiny a tak máme k dispozici plácek o rozměrech 20 x 80 m. Já 
Jarda Vage ,jsem to chtěl spojit se soutěží větroňů (ARC), ale na tom flíčku se prostě dvě soutěže 
najednou nedají uspořádat, takže řediteluje Láďa Horák a já budu přicmrdovat. Proto jsme vymysleli i 
svoje pravidla a hodnocení. Chceme umožnit předvedení modelů za letu co největšímu množství fandů 
a proto nechceme starty do nebe. Netradičně ohodnotit i stáří modelů a protože ty staré až tak dobře 
nelétají, zase to naženou body za stáří. Tak do Hořic přivezte všechno co má křídla, nějaký motor, ať už 
spalovací a nebo elektrický a bylo publikováno v letech 1920 až 1960. Hlavně to musí být poháněno 
vrtulí, protože ten plácek je malý.  Berte to  jako snahu, alespoň něco dělat, když už se všechno nějak 
vymklo z rukou. Polétat, poklábosit v přátelském duchu a to bodování letů jenom jako zpestření a 
sranda akci a nejlepšího pilota dne. 
Více méně jde o to dokázat si, že jsem lepší pilot než kamarád Franta Novák a taky jde o to, že jenom 
klábosit taky nejde, tak ať u toho je sranda. V podobném stylu létáme se žáčky do 15 ti let a nejvíce 
snad prožívají to přistání do čtverců. Takže zjednodušeně – Žádné kategorie, leť si s čím chceš , jak 
vysoko chceš, jenom je potřeba dodržet stanovenou dobu mot. letu. Leť tak aby si tam vydržel cca 200 
sec a nechal si rezervu cca 40 sec. na přistání, pokud trefíš vytyčený prostor je to bonus navíc. Poletí se 
4 a nebo 3 kola, podle počtu zájemců. 
 
                                                   A teď jak jsme to vymysleli. 
 
1. Bude se hodnotit stáří modelu. Modely mohou být vyrobeny v letech 1920 až 1960 tj. v průběhu 
     40 let.  
                                  Body za stáří modelu   (doba vzniku) 
 
1960 – 1955  =    0       1954  =   1        1953  =    2          1952  =    3           1951  =    4          1950  =    5                                       
             1949  =    7       1948  =   9        1947  =  11          1946  =  13          1945  =    15 
             1944  =  17       1943  = 19        1942  =  21          1941  =  23          1940  =   25 
             1939  =  27       1938  =  29       1937  =  31          1936  =  34          1935  =   36 
             1934  =  39       1933  =  42       1932  =  45          1931  =  48          1930  =    51 
             1929  =  54       1928  =  57       1927  =  60          1926  =  63           1925  =   66 
 
                                                        
Body za stáří se budou přidělovat při prezentaci účastníka a ihned zapsány do startovního lístku. 
Přihlášené modely musí být letuschopné, startovní časy budou zachovány, tak jak jsou určeny pro 
kategorie ve které poletíte. Je to z důvodů, abyste si nerozházeli nastavené parametry. Nastoupat si 
můžete jak chcete, tak aby jste stihli ve 4 minutě přistát. 
Letový čas, včetně chodu motoru je stanoven na 4 minuty, každé přelétání času se odečítá od 240 sec 
Příklad : přelétáte 20 sec -  započítá se 240 – 20 sec  tj. 220 sec 
 
 
Přistání :  Budou vytyčeny dva obdélníky do kterých se můžete strefit a tím získat bonus. Za přistání 
Do malého obdélníku můžete získat 10 bodů, velký obdélník 5 bodů. 
Rozměr malého obdélníku bude 15 x 15 m, velký 15 x 30 m. 
 



Měřění :  Vzhledem k nedostatku lidí, je povoleno samoměření,  musíte si najít pomocníka, nebo 
někoho kdo se bude flákat po letišti a bude volný. 
  
Občerstvení. Vzhledem k různým omezením bude trochu chudší. (guláš prostě nebude). Nabídneme 
to jednodušší. A to klobásy, kávu, limo, pivo alko i nealko a něco ke kávě (tatranky apod.) 
 
Čekám spoustu připomínek a názorů, které můžete napsat do 20.5. na E- mail : 
t.kompresory(a)seznam.cz 

 
 
Startovní lístek zatím vzor 
 
Model – název :   ……………………………………………………       Zhotovitel …………………………………………………… 
 
Klub : ………………………………………………………           Rok vzniku modelu   ……………………………………………….                                            
 
Letový čas je 240 sec.                                                                                 Body za stáří  :   ……………………….. 
 
1. start   čas :  ……..  Případný odečet : ……...    Přistání :  ………..                       Bodů :   ………………………. 
    
2. start   čas :  ……..   Případný odečet : ………    Přistání : …………                      Bodů :    ……………………… 
 
3. start   čas : ………   Případný odečet : ……...    Přistání :  ………..                      Bodů :    …………………….. 
 
4. start   čas :  ……… Případný odečet : ………      Přistání :  ………..                      Bodů :       
 
Celkové pořadí       ………………                                                              Celkový počet bodů :    ………………. 
 
 
 
Příklad vyplnění startovního lístku : 
 
 
Model – název :   Flyng Stick                                                   Zhotovitel : Jar. Vagenknecht                               
 
Klub :  Hořice v P.                                                                     Rok vzniku modelu :  1937               
 
Letový čas je 240 sec.                                                                                 Body za stáří  :                    31 
 
1. start   čas :  200   Případný odečet : ……...    Přistání :   0                       Bodů :                           200 
 
2. start   čas :  220   Případný odečet :  - 20      Přistání :   5                       Bodů :                           205 
 
3. start   čas :  180   Případný odečet : ……...    Přistání :    0                       Bodů :                          180 
 
4. start   čas :  232   Případný odečet :  -  8       Přistání :   10                     Bodů :                           242 
 
Celkové pořadí       3.                                                                        Celkový počet bodů :                678 
                               
 
 


