
Krušnohorským pohárem F4H
Letos v červenci jsme již podruhé uspořádali 

soutěž nazvanou „Krušnohorský pohár“ v katego-
rii polomaket F4H. Chceme tak navázat na tradici 

Oproti prvnímu ročníku, kdy byla sou-
těž jen jednodenní, jsme uspořádali sou-
těž na celý víkend a díky tomu se v klidu 
a pohodové atmosféře odlétala všechna 
tři soutěžní kola, bez ohledu na změny 
počasí.

V prvním ročníku jsme si vypomohli 
rozhodčími z Kladna. Pro letošní rok jsme 
si v lednu vyškolili vlastní partu rozhod-
čích, složenou z bývalých aktivních repre-
zentantů i fandů do letectví z našeho klu-
bu a okolí.

Kromě modelářů z našeho pořádající-
ho klubu MK 02 Ostrov, si síly přijeli pomě-
řit piloti z Lipenců, Pavlíkova, Rakovníku, 
Horní Plané u Lipna, Františkových lázní, 
Českých Budějovic a LMK Černohorsko. 
Bylo přihlášeno 14 soutěžících, ale ze 
zdravotních a pracovních důvodů na sou-
těž dorazilo jen 12 borců. Většina pilotů 

přijela už v pátek a seznámila se s letiš-
těm. V sobotu ráno po rozlosování, kdo 
půjde první na statické hodnocení, se 

začalo létat. Do oběda bylo první letové 
kolo a statika hotová. Po obědě začalo 
dost silně foukat a proto jsme druhé kolo 

Ohlédnutí za

Jarda Bìlohoubek

Lázeňského poháru obdobné soutěže maket v Karlových Varech, kte-
rá se už bohužel nepořádá.

Zahájení soutěže

Čekání na lepší počasí Diváci nesmí na naší soutěži chybět

Krásný Stinson Reliant Patra Panniho z Horní plané Náš dvorní kameraman Karel Oláh s La-7 Honzy Doubravy
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zahájili až okolo 15 hodiny, kdy se vítr tro-
chu utišil na 5 – 7 m/s s bočními nárazy. 
V neděli po snídani se odlétalo třetí kolo 
v klidnějším ranním větříku do 4 m/s a po 
obědě bylo možné vyhlásit výsledky.

Originální trofeje - makety 9-válcové-
ho motoru Gnôme Monosoupape 100 HP 
navržené Milanem Šulcem z dílny firmy 
SSV2000 si odvezli: na prvním místě za 
excelentní výkon Jan Doubrava z LMK 
Pavlíkov se svým Lavočkinem La-7, na 
druhém místě se umístil Jiří Brand z LMK 
Lipence s novým dvoumotorovým Aero 
Ae 145 a třetí místo vybojoval František 
Nodes z LMK Horní planá, také s novým 
Christen Eaglem II.

Velké díky patří zdejšímu leteckému 
spolku Hory, který nám poskytl komplet-
ní zázemí. Hangár pro modely, sprchu 

s teplou vodou, klubovnu s kuchyňkou 
a 12 postelí pro soutěžící ze vzdáleněj-
ších koutů naši republiky.

Další poděkování patří modelářům 
ze zdejšího klubu, kteří na jaře zasypali 
nerovnosti a prodloužili přistávací dráhu 
o 25 m.

O skvělé občerstvení pro piloty i divá-
ky, se na oba dny ve zdejší klubové kan-
týně starala paní Heřmánková z nedale-
kých Božíčan.

Shánění sponzorů je komplikovaná 
činnost, kterou se teprve učím, ale i letos 
se pár hodných našlo. Velké díky patří fir-
mě AXI-model motors, která do soutěže 
přispěla několika motory, reklamními trič-
ky a čepicemi. Dalšími hodnými mecenáši 
byli prodejci PECKA MODELÁŘ a již tra-
diční Pelikán ONE TEAM z Pardubic, kte-
ří přispěli užitečným modelářským materi-
álem. Díky tomu všichni soutěžící obdrželi 
drobné dárky bez ohledu na pořadí v sou-
těži. Dalším důležitým přispěvatelem bylo 

město Ostrov a Velkorybnický pivovar 
Hastrman. Jeho vzorky piv pro letošní 
ročník posloužily jako odměna pro naše 
rozhodčí. Důležitým darem byl i přístře-
šek proti sluníčku pro rozhodčí, kterým 
přispěl Auto-pneu servis H&N Ostrov. 
Za všechno moc děkujeme. Věřím, že se 
naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích 
letech.

Krušnohorský pohár budeme pořádat 
i příští rok. Jste všichni srdečně zváni. 
Bližší informace, fotky, videa, startovní 
listinu a výsledky ze soutěže z obou roč-
níků najdete na našich stránkách http://
www.mk02ostrov.wbs.cz/F4H-2017.html 
a F4H-2016.html

Za MK 02 Ostrov 
Jarda Bělohoubek

Naši bodovači - zleva Václav Hranáč 
junior, Miroslav Novák a Václav Hra-
náč táta

Statiku bodovali – zleva Honza Kiš, 
Karel Klingora a Radek Havlíček

Ceny pro vítěze i pro ostatní

Je po soutěži – za rok nashledanou Ti nejlepší

Ještě společné foto
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