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SPRÁVA O ČINNOSTI
RAKETOVÝCH MODELÁROV SLOVENSKA
ZA ROKY 2019 A 2020
Raketový modelári začali svoju činnosť v roku 2019 zasadnutím RRM 14.3.2019 v Dubnici nad Váhom.
Zasadnutia sa zúčastnila celá rada a prizvaní hostia, Štefan Buraj za prezídium LERMAS a Zoran Pelagič
delegát CIAM FAI za RM. Prezenčná listina a zápis zo zasadnutia je zverejnený na stránke LERMAS.
Činnosť RM pokračovala organizovaním v kalendári zaradených súťaží, účasťou na nich a účasťou na
medzinárodných súťažiach. Prvá sa konala na letisku v Janíkovciach 6.4. organizoval ju klub v Sľažanoch
a zúčastnilo sa jej sedemnásť súťažiacich. Dňa 11.5. sa konala spoločná súťaž pre raketových aj leteckých
modelárov na agroletisku Sveržov ktorú organizoval MK Bardejov. Pokračovali sme súťažou Svetového
pohára na letisku v Slavnici organizovanou Klubom RMK Dubnica nad Váhom. Súčasťou boli aj M
Slovenska v dvoch kategóriách. Súťaž mala dobrú medzinárodnú účasť. Nasledovala účasť na
zahraničných súťažiach svetového pohára. Najskôr v Poľskom Krakove 1-2.6. kde zo Slovenska súťažilo
osem seniorov a sedem juniorov. 14-16.6. bola súťaž SP v Liepaji v Lotyšsku kde vycestovali traja seniori
a dvaja juniori. Sezóna pokračovala domácim svetovým pohárom na letisku v Kamenici nad Váhom
organizovaným klubom LMK Humenné. Súčasťou boli aj M Slovenska v klasických kategóriách.
Bola to posledná previerka pred M Európy ktoré sa konali v Rumunskom Buzau v dňoch 24-30.8. Pred
samostatnými ME prebehli tri sústredenia juniorských reprezentantov v priestoroch klubu RMK Dubnica
nad Váhom pod vedením Petra Matušku. Takáto forma prípravy juniorov kde pri viacdňových
sústredenia prebieha priamo stavba modelov a tréning pod dohľadom skúsených modelárov sa pozitívne
prejavila na výsledkoch. Časť juniorov sa pripravovala pod vedením Vlada Šveca v Bardejove. Samotné
ME boli s pohľadu našej účasti úspešné.
Po návrate z Buzau sme pokračovali v októbri účasťou na dvoch súťažiach SP. Prvý bol v meste Sirmium
v Srbsku. Tu sa zúčastnil jeden senior a jeden junior. Hlavne u juniorky Radky Hagarovej šlo o dôležité
body do celkového hodnotenia SP. V dňoch 11-13.10. sa konala záverečná súťaž v Ljubljane (SLO). Na
túto súťaž vycestovali deviati seniori a štyria juniori. Podarilo sa zavŕšiť úspešnú sezónu keď Radka
Hagarová dobrým výsledkom vybojovala ako juniorka celkové druhé miesto v kategórii S7 – maketa
bodovacia medzi seniormi. SP sa lieta bez vekového obmedzenia. Michal Žitňan ml. potvrdil druhé
miesto v celkovom poradí v kategórii S9A. To bol záverečný diel aktívnej činnosti RM v roku 2019.
Nasledovala už len príprava na klubovej a individuálnej úrovni na rok 2020 ktorý mal vyvrcholiť na M
Sveta v Buzau. Bohužiaľ len mal. Ale o tom v časti pre rok 2020.
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Súčasťou tejto správy budú aj dve prílohy – tabuľky výsledkov juniorov a seniorov z ME podrobne
rozpísané po kategóriách aj s počtom účastníkov. Druhou prílohou sú výsledky z M Slovenska v rokoch
2019 a 2020, umiestnenia na prvých troch miestach. Je tam stručný kalendár spomínaných akcií
a konečné výsledky vo SP – medailové. Podrobné výsledkové listiny u nás organizovaných súťaží sú
zverejnené na stránke LERMAS. Výsledky jednotlivých zahraničných SP ktorých sme sa zúčastnili je
možné dohľadať na stránke FAI. Tento odstavec platí samozrejme aj pre nasledujúcu časť o roku 2020.
Rok 2020 začal pre RM prípravou rozšíreného zasadnutia rady RM o predsedov klubov v termíne 14.3.
v Novej Dubnici. Súčasne po skončení zasadnutia nasledovalo školenie rozhodcov. Situácia sa zmenila
cca 10 dní pred termínom keď vláda Slovenskej republiky zakázala stretnutia občanov nad určitý počet.
Naše stretnutie ten počet prevyšovalo. Nasledovali dnes už dobre známe opatrenia v súvislosti
s pandémiou Covid 19 ktoré výraznou mierou zasiahli nielen do našej športovej činnosti.
Z tohto dôvodu boli zrušené všetky plánované súťaže v prvej polovici roka, súťaže organizované
Bardejovským klubom, svetové poháre a M Slovenska organizované klubmi RMK Dubnica a LMK
Humenné. Na základe rozhodnutia orgánov FAI aj všetky súťaže svetového pohára vo svete
a samozrejme aj M Sveta. Tým bola činnosť odbornosti výrazne obmedzená. Komunikácia na tému ako
ďalej prebehla v troch kolách elektronickou formou cez videokonferenciu.
Začiatkom leta došlo k uvoľneniu opatrení v súvislosti s Covid 19 a tak tak bolo možné aspoň niečo
podniknúť. Peter Matuška zorganizoval v priestoroch klubu RMK Dubnica týždňové sústredenie mládeže.
Zúčastnila sa väčšina ŤŠ registrovaná za odbornosť RM. Prebehla príprava na M Slovenska ktoré boli
organizované v náhradnom termíne 12-16.8. na letisku v Boľkovciach. Ešte než ku nim došlo tak
v termíne 24-26. 6. sa zúčastnili dva ja naši reprezentanti medzinárodnej súťaže v Liepaji v Lotyšsku. 1.8.
bola verejná súťaž v Kolonici na ktorej sa zúčastnili ôsmi juniori. Potom nasledovali už spomínané M
Slovenska, súčasťou ktorých bolo tréningové lietanie a v Marci zrušené školenie rozhodcov. V tomto
prípade musím vyzdvihnúť veľmi pozitívny prístup majiteľov letiska. Vychádzali nám maximálne
v ústrety. Po M Slovenska nasledovala už tradičná septembrová súťaž v Janíkovciach tentokrát pod
hlavičkou klubu MK Bardejov s technickou podporou RMK Dubnica . Na záver sezóny 10.10. prebehla
ešte verejná súťaž v Kamenici nad Cirochou organizovaná klubmi MK Bardejov a LMK Humenné. Ďalšie
prípadné aktivity boli ukončené sprísnenými opatreniami vlády Slovenskej republiky v súvislosti s Covid
19.
Správu spracoval Michal Žitňan – predseda rady Raketových modelárov Slovenska , V Trenčianskej Teplej
14.11. 2020
Prílohy:
tabuľka výsledkov Majstrovstiev Slovenska a stručný kalendár
prehľad výsledkov z majstrovstiev Európy
Prílohy spracoval Vasil Pavljuk - tréner reprezentácie RM Slovenska
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