Plachetnice díl 12. - rok 1981-1983
Rok 1981 měl v plánu následující soutěže:
Mezinárodní soutěž plachetnic Naviga plánovanou opět do Jevan.
Mezinárodní soutěž Naviga F a FSR, v Bratislavě.
MS Naviga C v Jablonci nad Nisou.
Soutěž v Jevanech měla být původně zároveň i mistrovstvím ČSSR plachetnic D a F5. Nakonec však bylo vše
trochu jinak. Ale k tomu se postupně dostanem.
První velkou soutěží byly mezinárodní Jevany, které se však konaly na písáku mezi Velruby a Velkým Osekem
ve směru od Kolína. A tak v roce 1980 byly Jevany poslední. Kolínský klub již dříve využíval písák u Veltrub, ale
od roku 1981 se stal na dlouhá léta místem pořádání soutěží plachetnic v Kolíně. Ale teď již k mezinárodní soutěži
plachetnic v Kolíně pod hlavičkou Navigy. Termín konání 5.-6.června, jak se stává zvykem je to první víkend v
červnu. Účast byla bohatá. Kromě zástupců všech zemí soc.tábora byli přítomní i modeláři Rakouska a NSR.
Informace jsou převzaty z polského Modelarze včetně výsledkové listiny. Ta mimo první tři, uvádí i umístění
polských závodníků na dalších místech.

Další uvedené fotografie jsou zřejmě z těchto závodů. Petr Vorlíček v tomto roce zemřel a to ještě před záříjovým
mistrovstvím ČSSR plachetnic.

Vzadu |Petr Vorlíček a Pavel Novotný

Jirka a Pavel Novotný

Sedící Jirka Kadlec vedle s vysílačem Petr Vorlíček a v brýlích já
všichni KLoM Kolín

V předu Ing.Trnka z Jablonce, Ing Kohlíček z Kolína a Vasulka z Rakouska
v zadu v čepici Grzeslaw Suwalski z Polska

Vyvrcholením roku pro zastánce větrného pohonu bylo mistrovství ČSSR. Uskutečnilo se 19.-20. září na písáku
ve Veltrubech u Kolína. Zde byl za poslední léta vybudován areál pro kolínské modeláře se zázemím ze starých
železničních vagónů. Kuchyňka a jídelna poskytovaly dostatek pohodlí pro účastníky soutěží. Samostatný vagón
pak poskytl dost skladovacího prostoru.
Mistrovství, které bylo vypsáno jak pro volné tak radiem řízené plachetnice se zůčastnili modeláři z Rýmavské
Soboty, Prahy, Litoměřic, Jablonce nad Nisou, Přelouče a místní z Kolína.

Výsledková listina mistrovství ČSSR 1981
V tomto roce se konalo ještě II.mistrovství světa v kategoriích E, F v Magdeburgu v NDR a I.mistrovství světa
kategorie C v Jablonci nad Nisou, pořadatel KLoM Admiral.
Na zasedání Navigy v srpnu bylo rozhodnuto, že další mistrovství světa plachetnic bude až v roce 1984 ve
Vídni. Pro rok 1982 se nenašel pořadatel.

Kalendář celostátních soutěží na 1982 obsahuje následující akce.

Jak je vidět z kalendáře tak v tomto roce se poprvé od roku 1965 nekoná mezinárodní soutěž RC modelů pod
hlavičkou modelářské organizace NAVIGA. Nahrazuje jí Srovnávací soutěž socialistických zemí a jak již je
zvykem, v Kolíně se jezdí pouze plachetnice. Soutěž je vypsána jak pro volné tak i radiem řízené plachetnice.
Ale i tak je to největší plachetničkářská soutěž v tomto roce u nás. Srovnávací soutěže se konaly před
mistrovstvím světa a vzhledem k tomu, že mistrovství světa plachetnic vypadlo byla na poslední chvíli do Kolína
přidána ještě srovnávací soutěž FSR. Obě soutěže měly dobrou úroveň i když účast byla jen z tak zvaného
východního bloku. Výsledkovou listinu uvádím i s výsledky kategorie FSR.
Zmiňuji se zde pouze o této jedné soutěži, ale v těchto letech se pořádalo již více plachetničkářských soutěží,
převážně však v Kolíně a v Jablonci nad Nisou. Počet soutěžících se pohyboval mezi patnácti a dvaceti modeláři.
Následující fotografie jsou patrně z této srovnávací soutěže.
V popředí z leva Ladislav Dušek, Pavel Novotný a Jerzy Przybysz z Polska

Výsledky srovnávací soutěže začínají na další stránce

Proměřování plachet na zimním stadióně v Kolíně.

Začátkem června se ve Vysokém Mýtě konal žákovský přebor ČSR i s účastí plachetnic DJ-X. Osm závodníků
však předvedlo rozpačité výkony a tak se pomalu blíží konec volných plachetnic.
Kalendář celostátních soutěží na rok 1983 je skromějši proti předcházejícímu roku Obsahuje mezinárodní
soutěž NAVIGA kat.D a F-5 a dále pak mistrovství ČSSR v kat. FSR v Českém Těšíně.
Mezinárodní soutěž v Kolíně se konala tradičním termínu a to 4.-6.června. Podařilo se nálézt jen částečné
výsledky, ale i ty jsou pro naše barvy velmi příznivé. Účast 53 modelářů a 109 modelů byla sestavena z těchto
zemí, BLR, Itálie, MLR, NDR, PLR, Rakousko a naši.
A výsledky: F 5-M junioři 1. Martin Kohlíček z Kolína
senioři 1. Oskar Heyer NDR
v této kategorii startovalo 34 lodí
2. Hans Vasulka Rakousko
3. Ladislav Dušek Praha
F 5-10 senioři 1. Oskar Heyer NDR
2. Pavel Novotný Kolín

F 5-X senioři 1. Ladislav Dušek Praha
2. Pavel Novotný Kolín
3. Zdenek Zajíc Kolín
Soutěž byla dobře závodníky hodnocena a všichni se těšili na další rok.

ládeže bylo celkem dost

Z leva Martin Kohlíček, Pavel Zajíc, Pavel Novotný

,

Pavel Novotý

Moje maličkost a Pavel Novotný ml.

Dostal jsem také souhrné výsledky všech plachetničkářských soutěží za rok 1983. Vzhledem k objemu dat tak
v dalším díle budu ještě pokračovat tímto rokem.

