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Klub priateľov historických modelov a motorov – SAM Slovak Republik

Vážení priatelia historických modelov !
Dovoľujem si Vás opäť srdečne pozvať na sedemnásty ročník otvorených Majstrovstiev
Slovenskej republiky historických RC modelov, ktoré sa v týchto ťažkých „koronových“ časoch,
uskutočnia na letisku Nitra Janíkovce, v dňoch 24. – 25. júla 2021.
Teším sa, že sa opäť stretneme po dlhej absencii našich súťaží.
Tohto roku sa Majstrovstvá Slovenska presunuli po Dunajskej Strede a Bardejove do Nitry,
a nahradili pôvodne plánovanú súťaž Medzinárodná Nitra. Všetci určite radi zaspomíname na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa niekoľko rokov konali na letisku Očová, ale dúfam že aj v Nitre
sa bude každému páčiť, už len preto, že súťaží máme už druhý rok veľmi málo...
Ani Majstrovstvá Európy ktoré mali byť v Českej republike sa kvôli koronovým opatreniam
nekonali ani minulý rok, ani tohto roku, takže nedošlo ani ku zmene, resp. úprave a doplneniu
pravidiel. Stále sú platné Európske pravidlá, ktoré mali platnosť od 2017 – 2020. Verím že budúci
rok 2022 už bude ohľaduplnejší k nášmu koníčku, a aj keď už asi nikdy nebude všetko také ako
v predkoronových časoch, tak sa budeme stretávať častejšie, a aj Majstrovstvá Európy SAM RC
modelov sa už uskutočnia po dvoj ročnej prestávke v roku 2022 v Českej republike na
perfektnom letisku Czech heaven.
Tak isto okrem neschválených pravidiel na roky 2021 – 2024, nebolo na Slovensku
implementované = zavedené do praxe Vykonávacie nariadenie Komisie Európskej únie 2019/947
o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel z 24. mája 2019, ktoré dňom 1.1.2021
vstúpilo do platnosti. Kvôli tomuto, sa slovenskí modelári nemôžu zúčastňovať súťaží mimo
Slovenskej republiky, lebo všade (okrem Slovenska) už majú schválené nariadenia o registrácii
pilotov a rádiom riadených modelov. Tento „horúci zemiak“ si na Slovensku medzi sebou
prehadzuje Dopravný úrad a Ministerstvo dopravy. Preto sa žiaľ nemôžeme zúčastniť ani
Majstrovstiev Českej republiky historických modelov, ktoré sa uskutoční 27.-29.8.2021 na letisku
Raná u Loun !!!
Počas Majstrovstiev Slovenska historických RC modelov sa uskutoční aj súťaž Pohár Slovenských
vetroňov 2021, pod taktovkou Paliho Rábeka. Kategórie voľných modelov sa v Nitre kvôli
obmedzenej ploche lietať nebudú. (... opäť nostalgická spomienka na voľné modely v Očovej ! )
Na Majstrovstvách Slovenska v Nitre, sa nebude vykonávať kontrola modelov, je na vedomí a
svedomí každého súťažiaceho, či sa zaregistruje s modelom, ktorý vyhovuje pravidlám SAM. (je
však možná kontrola modelov, ktoré sa zúčastnia fly-off rozlietavania)
Tešíme sa na stretnutie a veríme, že dvojdňový program zanechá v každom z Vás len tie
najlepšie spomienky a pocity, a prežijeme dva dni pohody a relaxu.
Nedá mi ešte nespomenúť, že počas korony nás opustili viacerí naši kamaráti modelári, ktorí sa
Majstrovstiev Slovenska pravidelne zúčastňovali. Zdeněk Raška, Michal Madarás, Julo Kákoš,
budete nám chýbať !!!
Na záver Vás prosím aby ste v maximálnej možnej miere zostali obozretní a dodržiavali zásady
protiepidemiologických opatrení.
Tešíme sa na stretnutie !
Fero Swiety a organizačný tím LMK Nitra
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Vypísané kategórie na XVII. Majstrovstvá Slovenska historických RC modelov :
TEXACO
1/2A Texaco
Old Timer 400 – 1/2A Electric Limited Motor Run
ELOT – Electric Old Timer Limited Motor Run
ALOT - Altitude Limited Old Timer
OTVR – Old Time Gliders - historické vetrone
Electrorubber – Elektrogumák
Pohár Slovenských vetroňov – druhé a záverečné kolo
 do jednotlivých kategórií musia byť prihlásení viac ako 3 súťažiaci,
inak sa kategória nebude lietať
 do jednej kategórie je možné prihlásiť maximálne dva modely
Program XVII. Majstrovstiev Slovenska historických RC modelov :
sobota - 24. júl 2021:
7:30 – 8:45 prezentácia súťažiacich
8:45 otvorenie súťaže – brífing + spoločná fotografia s modelmi
9:00 – 18:00 súťažné lety kategórií (400, ELOT, OTVR, ELEKTRORUBBER)
18:00 prípadné rozlietavanie „fly off“
nedeľa - 25. júl 2021
9:00 – 14:00 súťažné lety TEXACO, ½ texaco, ALOT, Pohár Slovenských vetroňov
14:00 prípadné rozlietavanie „fly off“
max. o 15:00 vyhlásenie výsledkov (podľa prípadných rozlietavaní)
 rozpis kategórií na jednotlivé dni môže byť zmenený podľa počtu prihlásených
súťažiacich a poveternostných podmienok
 kategória, ktorá sa začne lietať v sobotu musí byť dolietaná v sobotu
(nie je možné preložiť lety na nedeľu)
 všetko ostatné bude upresnené na brífingu v sobotu o 8:45
Štartovné :
členovia SAM Seniori - jednotné štartovné 10,- EUR za osobu
(bez ohľadu na počet prihlásených modelov)
Juniori - jednotné štartovné 3,- EUR za osobu
nečlenovia Seniori – 15,- EUR za osobu
Prihlášky:
registrácia a zaslanie prihlášky je možné najneskôr do 22.7.2021
e-mailom na adresu: fero@swiety.sk
uzávierka prihlášok: na mieste konania
do e-mailovej prihlášky uveďte :
meno, názov modelu, kategóriu a záujem o obed v sobotu
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Pravidlá ME SAM RC 2017 – 2020 pre RC modely podľa ktorých sa bude lietať na Majstrovstvách Slovenska:
kategória TEXACO
- motorový model lietadla navrhnutý pred rokom 1951, s minimálnym plošným zaťažením 30,5 gr/dm2
- motor originál, alebo replika : žeraviaca sviečka, alebo diesel - akýkoľvek do 10,65 cm3 , iskrivá sviečka
pred rokom 1950 do 20 cm3
- ovládanie otáčok motora povolené, musí mať rádiom ovládané zastavenie chodu
- prídel paliva: na každých 400 gramov hmotnosti modelu pripadá 1 cm3 paliva
- nádrž presná na objem paliva, viditeľná
- štart zo zeme, okrem modelov s motorom 2,5 cm3, doba letu = max 20 minút
započítavaný výsledok je súčtom časov z 2 najdlhších letov, z 3 možných štartov
kategória 1/2A Texaco
- motorový model navrhnutý pred rokom 1951, s minimálnym plošným zaťažením 24,4 gr/dm2
- motor: COX s membránovým ventilom, 0,8cm3, s integrovanou nádržkou 5,1cm3
- vrtuľa nesklopná, s priemerom max 203,2 mm
- nádrž môže byť doplnená na maximum aj pri bežiacom motore
- štart z ruky alebo zo zeme podľa rozhodnutia pilota
- max. doba letu 15 minút, započítavaný výsledok je súčtom časov 3 najdlhších letov zo 4 možných štartov
kategória Old Timer 400 – 1/2A Electric Limited Motor Run
- motorový model z pred roku 1951, plošné zaťaženie nad 24,4 gr/dm2, minimálna hmotnosť = 454 gramov
- pohon akýkoľvek motor typu 400, 6 V, s permanentnými feritovými magnetmi, pohon napriamo, vrtuľa
môže byť aj sklopná, ale nie kovová
- akumulátor : 6x NiMH alebo 2čl. litiový s originálnymi štítkami od výrobcu
- štart z ruky, alebo zo zeme podľa rozhodnutia pilota
- chod motora 60 sec. max. doba letu 10 min. výsledok je súčtom 3 najdlhších letov zo 4 štartov
kategória ELOT – Electric Old Timer Limited Motor Run
- motorový model lietadla navrhnutý pred rokom 1951, s plošným zaťažením nad 24,4 gr/dm2
- motor, vrtuľa, pohon neobmedzený, batéria 7x NiMH, alebo 2čl. litiový
- doba chodu motora 35 sekúnd, maximálna doba letu = 10 minút, štart zo zeme alebo z ruky
- započítavaný výsledok je súčtom 3 najdlhších letov zo 4 možných
kategória OTVR – Old Time Gliders - historické vetrone
- model vetroňa navrhnutý pred rokom 1951, rozpätie max. 3,5 metra
- štartovacie lanko max.100m, alebo katapult/gumicuk 20 m guma + 80 m lanko s napnutím na max.170 m
- meraná doba letu = 5 minút, započítavaný výsledok je súčtom 3 najdlhších letov zo 6 možných
kategória ALOT - Altitude Limited Old Timer
- motorový model lietadla navrhnutý pred rokom 1951, plošné zaťaženie nad 24,4 gr/dm2
- pohon môže byť akýkoľvek elektromotor alebo spaľovací motor do 10,65 cm3
- vrtuľa, pohon, regulácia, akumulátor – typ, počet článkov sú neobmedzené
- v modeli musí byť zariadenie – výškomer ktorý vypne pohon v nastavenej výške 300m po jej dosiahnutí
alebo zastaví pohon po 90 sekundách v závislosti čo nastane skôr
- štart zo zeme alebo z ruky, opätovné spustenie motora nie je povolené
- maximálna doba letu = 10 minút, výsledok je súčtom 3 najdlhších letov zo 4 možných
kategória Electrorubber – Elektrogumák
- model lietadla pôvodný pohon gumou, navrhnutý pred rokom 1951, plošné zaťaženie nad 20,4 gr/dm2
- pohon môže byť AEO C-20 KV1550 s vrtuľou s max. priemerom 203,2mm, alebo SPEED 300, 6,0
s prevodovkou max. 1:5, a vrtuľou s max. priemerom 254 mm, vrtuľa môže byť sklopná
- akumulátor : 6x NiMH alebo 2čl. litiový s originálnymi štítkami od výrobcu
- doba chodu motora 60 sekúnd, maximálna doba letu = 7 minút
- započítavaný výsledok je súčtom 3 najdlhších letov zo 4 možných
Pohár Slovenských vetroňov sa lieta podľa pravidiel uvedených na www.sam119.sk
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Dôležité informácie:
letové časy si budú merať súťažiaci navzájom bez oficiálnych časomeračov, riaditeľ
súťaže bude robiť priebežne náhodné merania časov pre porovnanie, v prípade
nezhody, štart bude zapísaný ako nulový
víťaz, ktorý nemá slovenské občianstvo nebude vo výsledkoch vyhlásený ako Majster
Slovenska, svoje ocenenie však získa
ak budú na prvých priečkach zahraniční účastníci, najbližšie umiestnený slovenský
súťažiaci sa stáva Majstrom Slovenska v danej kategórii
Ubytovanie:
Možnosti ubytovania počas Majstrovstiev Slovenska sú individuálne.
V prípade záujmu o ubytovanie priamo na letisku, nahlásiť sa do 22.7.2021 na telefónne
číslo +421 911 261 585 = Laco Učnay, ubytovanie je možné už z piatka na sobotu.
V kempingu letiska je možné stanovanie, parkovanie karavanom.
Stravovanie:
individuálne, kto si čo donesie
v sobotu možnosť dovozu obedov podľa počtu prihlásených
obed = menu v polystyrénovom obale v cene 5,- EUR aj s dovozom
objednanie obeda je možné aj v sobotu pri prezentácii
pre súťažiacich bude k dispozícií pitná balená voda
GPS súradnice pre tých čo nevedia kde sa nachádza letisko Nitra:
N 47° 30' 32.86" E 18° 19' 43.69"
Alebo kliknite na odkaz z google máp:
https://www.google.sk/maps/dir//48.2760584,18.136889/@48.2790934,18.1292989,1489m/
data=!3m1!1e3
_____________________________________________________________________________________________
Každý účastník majstrovstiev je osobne zodpovedný za prípadné škody vzniknuté prevádzkou svojho modelu.
Členovia ZMoS alebo LERMAS sú poistení poistnou zmluvou číslo 6513421746 v poisťovni Kooperatíva
„Poistenie zodpovednosti za škodu“
Upozorňujeme na dodržiavanie hygienických nariadení podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
ktoré bude platiť v čase konania akcie.
____________________________________________________________________________________________
VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM ŽELÁM ÚSPEŠNÉ ŠTARTY A PRISTÁTIA !
Fero Swiety
riaditeľ Majstrovstiev Slovenska
prezident SAM119
tel: 0905 339 894, e-mail: fero@swiety.sk

