
Rád by som sa v stručnosti vyjadril k uplynulému 3.ročníku halovej súťaže minimakiet 
F4F Teplice 25-26.2010 organizované Adamom Jeníkom (KE-core). Tak ako v 
minulom ročníku, súťažilo sa aj tentokrát v šiestich kategóriách: Hádzadlá ,F4F-
peanut, F4F-pistácio, F4C, F4D, F4E. Najpočetnejšie bola zastúpená “kráľovská“ 
kategória F4F peanut kde súťažilo 14 modelárov s 26 modelmi. Rozmernú halu 
s 17m vysoko položeným rovným stropom využilo niekoľko modelárov a zo svojich 
strojov vyžmýkali neskutočné letové časy - viz výsledkovky. Za zmienku stojí nie len 
výťazný Alferyho Heinkel ktorý letel 133 sekúnd (!!!) a P-51 Mustang 104s, ale taktiež 
konštrukčne zložitejšie modely ako Pajasov trojmotorový Fokker s 59s, Paskevičova 
kachna 48s, Harltov Macchci 42s. V špičkovej forme lietali samozrejme „evergríny“ 
ako Jeníkov Bu 131 - 94s, Garbov Farman - 111s, Cokova S.E.5 - 76s, Formánkov 
Fokker -  85s, a tak dále a tak dále (viz výsledkovky). 

V kategórii pistácio kraľoval taktiež Mr.Alfery z King Fisherom 79s a Fike - 105 
sekún. Adam Jeník nádherne vytrimoval malého Bu 131 vymačkal z neho  minutu a 
taktiež určite musím spomenúť neskutočný let Hukovho Fikeho ktorý zaletel svoju 
prvú stovku. 

Kategórie F4D, F4E, F4C boli zastúpené čo do počtu modelov skromnejšie, tam by 
som ale určite poukázal na očividný pokrok v úrovni modelov ako aj ich letových 
prejavov.  

Na koniec by som chcel poďakovať všetkým modelárom za účasť , že akciu podporili, 
pánom bodovačom: Václavovi Šťastnému, Josefovi Spoustovi, Pavlovi Lebrovi, 
Mirkovi Rohlenovi za čas a snahu o čo najobjektívnejšie statické a letové 
ohodnotenie našich modelov a Adamovi Jeníkovi za organizáciu a  spracovanie 
výsledkov, čo mimochodom popri lietaní, rezaní gumy a trimovaní modelov naozaj 
nieje žiadna sranda, a v neposlednom rade veĺká vďaka patrí sponzorom fy: 
Microinvent, Gašparin CO2 motors, Jirkovi Kalinovi JKM Models a Small Flying 
Aeroplanes za ceny venované do súťaže… a samozrejme ešte Vladovi Jeníkovi, 
ktorý sa tradične staral o dobrú atmosféru a pomáhal kde sa dalo. 

  

Dúfam ,že tento ročník nebol posledný a ,že sa v Tepliciach zídeme aj nabudúci rok 
v dostatočnom počte. Závisí to hlavne od Vás modelárov.“ 

 

Viktor (KE-core) 

 


