Keď mladí obdivujú starších
Súťaž halových modelov lietadiel sa uskutočnila vo februári v
Banskej Bystrici.
Banská Bystrica 5. marca (SkolskyServis.sk) - Je úžasné, že aj v dnešnej dobe sa nájdu mladí
ľudia, ktorí nachádzajú radosť v modelárstve, ktoré je síce veľmi náročné, ale zároveň
nadovšetko krásne. A nemenej dôležité je i to, že spája prirodzenou cestou staršiu
generáciu s mladšou. Veď skúsení veteráni majú nevšednú vášeň vyrytú hlboko v srdci a vždy
sú ochotní odovzdávať svoje skúsenosti mladým - začínajúcim modelárom.

Súťaž halových modelov lietadiel sa uskutočnila v mesiaci február 2014 v Banskej Bystrici.
Organizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Havranské 9 z Banskej Bystrice. Po zvítaní
a vymenení zážitkov či nových skúseností, nastal čas na súťaženie. Z mladých modelárov ale aj
veteránov sršala radosť, lebo sa tešili, že i dnes ešte existujú nadšenci zbláznení do halového
lietania.Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, a to lietanie s halovými modelmi s gumovým
pohonom na čas (ultraľahké a športové), halové hádzadlá s maximálnou hmotnosťou do 10
gramov (presnosť pristátia), školské klzáčiky do rozpätia krídel 700 mm v disciplíne na presnosť
pristátia. Hlavným rozhodcom bol Viliam Valent. Po súťaži nasledovali zaujímavé ukážky
magnetom riadeného svahového modelu vetroňa, rádiom riadených vrtuľníkov a automobilov.
Modelárom sa spoločné stretnutie páčilo nielen preto, že si mohli navzájom zmerať sily, ale aj
preto, že sa mohli stretnúť a vymeniť si zážitky a skúsenosti.

Výsledky:
Kategória: Školské klzáčiky do rozpätia krídel 700 mm v disciplíne na presnosť pristátia
1. František Amrich 44 bodov
2. Ondrej Tomášik 34 bodov
3. Samuel Raškovič 32 bodov
4. Bohuslav Ježík 28 bodov
Patrik Belko 28 bodov
5. Andrej Janovec 16 bodov
Kategória: Halové hádzadlá s maximálnou hmotnosťou do 10 gramov (presnosť pristátia)
1. Bohuslav Ježík 44 bodov
2. František Amrich 40 bodov
3. Andrej Janovec 38 bodov
4. Ondrej Tomášik 36 bodov
5. Patrik Belko 32 bodov
6. Branislav Styk 24 bodov
Kategória: Lietanie s halovými modelmi s gumovým pohonom na čas (ultraľahké a
športové)

Výsledková listina ml. žiaci
1. Andrej Janovec 57 s
2. Ondrej Tomášik 35 s
3. Patrik Belko 23s
Branislav Styk 23 s
Výsledková listina juniori a starší
1. Samuel Potančok (3pokusy) 5 minút 34 sekúnd
2. Bohuslav Ježík 2 minúty 52 sekúnd
3. Milan Ježík 2 minúty 51 sekúnd
4. František Amrich 27 sekúnd

