
Soutěž tohoto typu jsme u nás v klubu organizovali poprvé, takže to bylo složitější než soutěže, které 
náš klub už má organizačně "zažité".  
Protože naši bodovači zatím takové modely nebodovali, absolvovali dvě bodovací "soustředění". Na 
prvním jsem jim vysvětlil základní principy a pravidla, na druhém si to již bez nápovědy vyzkoušeli 
naostro. Jejich připomínky ze soustředění (bodovali jen mé modely) jsou i pro mně podnětné. Všimli si 
věcí, kterým jsem zatím nevěnoval dostatečnou pozornost. 
Před vlastní soutěží jsem do poslední chvíle čekal na vyjádření, jestli RC piloti budou chtít soutěžit. Z 
ohlasů to zcela zřejmé nebylo, takže jsem v sobotu večer přece jen začal studovat pravidla, tisknout 
startovní karty a připravovat výpočty v excelovské tabulce. Nějak se mi to protáhlo, takže do postele 
jsem se dostal asi v půl třetí. Sraz ve Fryčovicích, kde se nakládal stan, stoly, lavice a "proviant" byl v 
sedm, takže jsem toho moc nenaspal. 
Když jsem při zahajování soutěže napočítal čtyři dvacetinkáře, bylo mi všelijak (už jsem slyšel 
kamarády jak s kyselým obličejem řeknou, že pořadatelů je víc než soutěžících). Naštěstí brzy dorazili 
další, kluci ze Zlína, k tomu Alferyovic rodina, takže už to vypadalo veseleji. Během dne dorazil Vlastík 
Šimek, odpoledne Robert Pajas, kromě toho pár lidí, které jsem pozval jen tak se podívat, takže jsme 
nakonec v přesile nebyli. 
Bodovači dokončili bodování o hodinu dříve, a tak jsem soutěžní lety neprodleně zahájil. V té době ale 
už byl zároveň hotový guláš, pro který jsem musel zajet zpět do Fryčovic (cca 10 km). Rozhodl jsem 
se proto, že rychle odlétnu lety z ruky a pak dojedu pro guláš. Spěch, nesoustředění díky krátkému 
spánku a nedostatečná kontrola před startem pak způsobila, že jsem si nevšiml nedokonale 
přilepeného listu vrtule na Tankovi. Výsledkem pak bylo jeho ulétnutí po startu, kosý přemet a rána do 
země. Ulomené křídlo znamenalo konec. Naštěstí nejsem tak radikální jako Felda a podobné situace 
neřeším "žehem". Pro pořádek jsem zkusil druhý model, ale o tom jsem věděl, že za moc nestojí. 
Bohužel se to potvrdilo.  
Organizace celkem klapala, trochu mi časový harmonogram naboural Luboš Koutný, který se ihned po 
odlétání startů z ruky dožadoval stolu pro start ze země. Protože na ploše bylo místa dost, nic 
nebránilo obě "disciplíny" navázat. Teď už v klidu jsem dokončil své organizační povinnosti a dotáhl 
soutěž do finiše. 
Přes mé permanentní výzvy se RC piloti k soutěžení neměli, takže jsem krásné ceny od JETI, 
doplněné piloty od pana Kaplana, rozdal dvacetinkářům a jedinému soutěžícímu s Min-el. Nakonec si 
tedy všichni soutěžící něco odnesli. 
Díky krásnému počasí a pohodě se soutěž myslím vydařila. Takže jsem byl vlastně spokojen. 
Všechno asi mít nemohu. Snad alespoň někdo z "regionu" dostane na minimakety chuť, abych do 
Brna nemusel jezdit sám. 
V klubu teď musím ověřit, jestli kamarádi do toho příští rok půjdou se mnou znovu. Snad ano a já vás 
všechny tak budu moci do Trnávky pozvat na druhý ročník. 
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