L odě

Moravský pohár 2016 supluje KLoM ČR
Ladislav Douša (ladous)
www.mo-na-ko.net
V loňském prosincovém vydání časopisu RC revue jsem informoval o závěru Moravského poháru 2015, nyní si dovolím několik vět o jarní části Moravského
poháru 2016. V krátkosti uvedu,
že jde o seriál pěti víkendových
soutěží lodních modelářů, který
probíhá mimo oficiální kalendář
KLoM ČR a který je určen všem,
kteří ve svých loděnicích nalezStart rychlých člunů na
elektromotor se neobejde bez
mechaniků, kteří model vypustí
na vodu. Anebo mechaniček,
jak dokládá přítomnost
Kristýny Lukešové.
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www.facebook.com/rcrevuecz
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L odě
nou vhodný soutěžní model pro
některou z vypsaných soutěžních
tříd.
Jelikož jsou soutěže od počátku zaměřeny na mládež, jako začátečnická třída se stále uplatňují
neřízené modely EX-500, jejich
delší kolegy EX-A vídáme méně.
Z maketářských tříd je zastoupena
jen F4-A, takže na slalomovém
trojúhelníku své síly poměřují stavebnicové modely ponejvíce
z české provenience, vlastnoručně
stavěné modely jsou v menšině
a propracovanější makety vzácností. Ale dokud se nehodnotí
stavba, je vše v pořádku.

Kdyby bylo lidské oko vnímavější, též by zachytilo podobnou akrobacii, jež nastává ve chvíli, kdy se
model převrací na „záda“. V praxi slyšíme až ránu o vodu.

Nádrž Palava sice leží na okraji Blanska poblíž sídliště, na počtu
diváků se to, bohužel, nikterak neprojevilo. Nicméně i tak mohou
jiná města podobný areál závidět.

Třešť a KLM Třešť
v sobotu 30. dubna.
Účast byla mírně ovlivněna kolizí s termínem
pálení čarodějnic a stavěním májky, což byl
i můj případ, a tak mám
informace o nedělním
prvomájovém průběhu
soutěže jen zprostředkované.
Po krátké pauze se
soutěžící – včetně mojí
maličkosti
–
sešli
v Blansku u nádrže Palava o víkendu 14. až
15. května za organizačního přispění KLoM
Blansko.
Plachetnice Footy Nikoly Kadlecové
Krátce před polovinou Moravského poháru
z DDM Třešť, nejmladší dívky, která se
kdy na českém území s Footy postavila
2016 EX-500 přivítala
na start.
32 žáků, přičemž průběžně vede Nikola DitTřetí skupinou modelů jsou marová (SMTe Mariánské Údolí),
rychlostní modely tříd odvoze- mezi 19 juniory a seniory zatím
ných od sekce M, a to Mini Eco vede Sebastián Walenta (DDM
(Standard, Expert a MP) a Eco Český Těšín). EX-A mezi mladšíMP.
Díky pásmu 2,4 GHz lze dnes
Jindřich Potůček z SMTe
paralelně s těmito třídami na trati
Mariánské Údolí se svým
pro F4-A vytýčit kurs pro plachetmodelem F4-A Potutu v Sedlenice Footy a nikdo nikoho neruší.
jově vybojoval bronzovou
Soutěžní seriál odstartoval
příčku a průběžně si drží páté
v Sedlejově ve spolupráci DDM
místo.
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mi tolik zastánců nemá,
a tak je žáků a juniorů
jen devět, přičemž
z průběžného prvenství
se může radovat Adam
Búřil (LMK Velká nad
Veličkou), mezi 10 seniory pak Ludvík Kostelanský st. z téhož klubu.
Ve třídě F4-A se utkalo 20 žáků, zvítězila
opět Nikola Ditmarová.
Seniorů a juniorů se na
molo postavilo 27, přičemž štěstí stálo při Vladislavu Větrovcovi (RC
klub SIG-N.A.L. TřeZnámý maketář Ivan Grňa z KLoM
bíč).
Ve Footy, kterých se Kroměříž do Blanska zavítal především
letos zapojilo již 14, za- jako mechanik svého vnuka
bodoval František David ze Znojma, přičemž bezezbyt- telů, kde lze výsledkové listiny
ku platilo, že lze vyhrát hned na dohledat. Koneckonců na http://
první soutěži i s nepříliš zajetým www.moravskypohar.cz najdete
modelem. A ve druhé soutěži toto vše potřebné, co vás kolem tohoto
prvenství potvrdit…
soutěžního seriálu napadne. Po„Rychlíkářských“ vítězů je dí- kud web mlčí, lze jednoduše poloky věkovému rozdělení v přísluš- žit dotaz na zveřejněné kontakty.
ných třídách více, a tak jen odkáSnímky: autor
a Vladislav Větrovec
žu na internetové stránky pořada-
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