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Letos již podruhé se začátkem 
července nad karlovarským letiš-
těm v Horách proháněly makety 
letadel kategorie F4H. Snažíme 
se navázat na tradici Lázeňského 
poháru, který se dlouhá léta po-
řádal na karlovarském letišti. 
Všichni fandové letectví si jistě 
vzpomenou na každoroční soutěž 
maket, které se tehdy účastni-    
ly špičky leteckomodelářského 
sportu. Potkávat jste zde mohli 
Pavla Fencla, Vladimíra Handlí-
ka, Karla Vodešila, Jana Vyčich-
la, ale třeba i maketáře ze SRN. 
Celou soutěž pravidelně fotogra-
ficky dokumentoval legendární 

pilot a modelář Zdeněk Bedřich. 
Začínal zde i náš zesnuvší kolega 
Jiří Jílek se svou maketou Avro 
540K, který se stal díky pravidel-
nému umisťování na předních 
místech členem maketářského re-
prezentačního družstva České re-
publiky. Na jeho počest pořádá-
me každoročně soutěž v kategorii 
RC větroňů Memoriál Jiřího Jíl-
ka. Letos to byl již 24. ročník. 

Krušnohorský pohár je jednou 
z  mnoha soutěží pořádaných na-
ším klubem. Kromě čtyř soutěží 
RC házedel (tzv. Ostrovské ligy) 
a dvou halových soutěží F1N za-
píšeme do kalendáře na příští rok 
první soutěž pylonových modelů 
kategorií F3D a F3T. Všechny ty-
to soutěže jsou pořádané pod zá-

štitou Svazu modelářů České re-
publiky a díky tomu si ji nenecha-
jí ujít modeláři z celé republiky.

Začátkem letošního roku jsme 
zorganizovali školení rozhodčích 
tematicky zaměřené na hodnoce-
ní maket a polomaket kategorií 
F4. Proto náš druhý ročník Kruš-
nohorského poháru proběhl bez 
podpory externích rozhodčích.

Ale zpět ke Krušnohorskému 
poháru. Oproti prvnímu ročníku, 
kdy se létalo na velké ploše UL 
letiště a makety se musely na 
start převážet zhruba 80 m a po 
letu zpět vracet na stojánku pro 
oči diváků, jsme se rozhodli, že 
se druhý ročník bude létat na mo-
delářském letišti za hangáry se 
sluníčkem v zádech a nebudeme 
ohrožovat diváky a střechy han-
gárů jako při prvním ročníku. 
Dráha byla oproti loňsku pro-
dloužena o 25 m, zarovnána 
a uválcována zdejšími modeláři, 

snad ke spokojenosti všech soutě-
žících.

Další novinkou oproti prvnímu 
ročníku byla délka soutěže. V so-
botu se létala dvě kola a proběhlo 
statické hodnocení modelů, v ne-
děli se dolétalo třetí kolo s vyhlá-
šením výsledků. Počasí se vydaři-
lo až na několika hodinovou větr-
nou přestávku v sobotu po obědě.
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Krušnohorský pohár 
a pořádající klub 
MK Ostrov

Netradiční a velmi povedené ceny pro nejlepší soutěžící

Domácí borec Jaroslav Neubauer při statickém hodnocení svého 
Piperu a dvorní kameranam Karel Oláh

Nejvzdálenější účastník Miroslav Košťál z LMK Černohorsko se 
svým modelem Zlín Z-22 Junák



Originální trofeje – makety 
devítiválcového 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 dru-
hém místě se umístil Jiří Brand 
z LMK Lipence s novým dvou-
motorovým Aero Ae 145 a třetí 
místo si vylétal František Nodes 
z LMK Horní Planá také s novým 
modelem Christen Eagle II.

Každý soutěžící si odnesl 
spoustu dárků, které se losovaly 
při vyhlášení výsledků. Velké 

díky patří firmě Model Motors, 
která do soutěže přispěla několi-
ka elektromotory, oblečením 
a propagačními materiály. Dal-
ším ochotným sponzorem byl 
prodejce Pecka Modelář, který 
spolu s již tradičním podporova-
telem naši akce, firmou Pelikan 
Daniel z Pardubic, přispěli uži-
tečným modelářským materiá-

lem. Potřebným darem byl i pří-
střešek proti sluníčku pro roz-
hodčí, který nám zakoupil Auto-
-pneu servis H&N Ostrov. Dále 
nesmím zapomenout na finanční 

pomoc od města Ostrov a mého 
souseda, pana Sandtnera z Ost-
rova, který díky svému zaměst-
navateli poskytl tři soudky piva 
Pilsner Urquell. Za všechno moc 
děkujeme a věříme, že se naše 
spolupráce bude rozvíjet i v příš-
tích létech.

Krušnohorský pohár budeme 
pořádat i příští rok. Uvažujeme 
jej rozšířit i o kategorii maket 

F4C, ale to se uvidí, jestli se při-
hlásí dostatek soutěžících. Váže-
ní maketáři, jste všichni srdečně 
zváni!

Bližší informace, fotografie, 
videa, startovní listinu a výsled-
ky z obou ročníků najdete na in-
ternetových stránkách našeho 
klubu http://www.mk02ostrov.
wbs.cz/F4H-2017.html a F4H-
2016.html
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Trojice nejlepších – zleva: 
2. Jiří Brand, 1. Jan Doubrava 

a 3. František Nodes

Vždy dobře naladěný František 
Nodes se svým modelem 

Christen Eagle během statické-
ho hodnocení

Výpočetní středisko – zleva: Luděk Gottschier a Jaroslav Kejval


