
Vážení priatelia historických modelov !

Pri doznievaní zážitkov, pocitov a prežitých chví  na XVI. Majstrovstvách Európy historických RC
modelov v Ma arskom Jakabszálláši, vám aj ja predkladám môj poh ad na ME a informácie
z Európskeho výboru SAM :

Na nádherné letisko Jakabszállás sme dorazili už v sobotu
popoludní, privítali sme sa s kamarátmi, ubytovali sme sa
v hoteli priamo na letisku, odskúšali miestnu reštauráciu,
rozložili prístrešky, a priebežne sa vítali s ostatnými
prichádzajúcimi.
Už od soboty prebiehala registrácia a preberanie modelov.
Preberanie modelov zvládli ma arskí usporiadatelia nad
moje o akávania. Neboli to také prísne kontroly ako sme
robili  my  na  ME  v  Nitre,  v  podstate  tu  „prešiel“  každý...
Avšak alšie kontroly po rozlietavaní sa už viac nerobili.
V nede u tiež celý de  prebiehala registrácia s kontrolami
modelov. Slávnostné zahájenie bolo vo ve kolepom štýle
s koncertom mládežníckej dychovky z Kiskunlacháza, boli
avizované aj mažoretky, tie však neprišli... Celé zahájenie
ukon ila modelárska show s úvodným vystúpením
akrobatického pilota Tamása Ábrányiho, ktorý predviedol
akrobatický špeciál, ktorý vyrábajú priamo na letisku vo
firme Genevation v Jakabszállási. Bola zabezpe ená aj
prehliadka výroby týchto kompozitových akrobatických
špeciálov, o ktorých ešte ur ite budeme po  !!!

V nede u ve er sa uskuto nilo aj stretnutie prezidentov európskych klubov SAM, a Európskeho
výboru SAM. Schôdzu bravúrne zvládal taliansky prezident Európskeho výboru Roberto Grassi.
Prvý bod jednania, tak ako sme o akávali, že o s novými kategóriami, ktoré sa lietali pokusne na ME
v Ma arsku: Classic Texaco a Elektro Glider. Pomerne búrlivá diskusia, kde padali rôzne návrhy, ako
napríklad: zlú  kategóriu OTVR a Elektroglider do jednej !!!!... Toto bolo naš astie nakoniec
absolútne zamietnuté... Skuto ne si „nepokazme“ kategóriu OTVR - vetrone, ktorá je jediná „ istá“
kategória medzi všetkými kategóriami Európskych pravidiel ! Avšak do budúcna, vzh adom k ve kému
po tu kategórií, v Európskych pravidlách (v Ma arsku sa lietalo 13 kategórií !!!), sme sa dohodli, že
na alšie stretnutie v roku 2019, pripraví každý zástupca zú ast ujúcich sa krajín návrh možností
zlú enia niektorých kategórií – NMR ? OTMR ? elektrokategórie ?
Sú asné pravidlá platia nezmenené do konca roku 2020.

Zú astnení zástupcovia: (z ava) Rumunsko = Sándor Kala , Po sko = Konstanty Polasik, prezident
Európskeho výboru = Roberto Grassi, Anglicko = Neil Sommerin, esko = Zden k Haná ek, Španielsko
=  José  Manuel  Rojo  Ara,  Slovensko  =  Fero  Swiety,  Ma arsko  =  László  Török,  Taliansko  =  Rover
Mersecchi, San Marino = Filippo Bezzi (namiesto Domenico Bruschi – ktorý sa zo zdravotných dôvodov
nemohol zú astni ). Chýbali zástupcovia Belgicka Yves Bourgeois, Nemecka Stefan Grilz, a Rakúska
Gerhard Rauter.



Predstava, želanie a cie   Prezidenta Európskeho výboru SAM Roberta Grassiho do budúcna, je
vytvori  jednoduchšie pravidlá, s možnos ou zlú enia niektorých kategórií... Preto do budúceho
stretnutia v roku 2019 Roberto o akáva, že zástupcovia jednotlivých krajín pripravia návrhy. Roberto
vychádza najmä z toho, že sú aže by mali by  „džentlmenské“, a bez komplikovaných kontrol.
Bol opä  diskutovaný aj návrh spred 5 rokov, kedy sme navrhovali, aby boli kontroly autentickosti
modelov urobené ešte v SAM kluboch jednotlivých krajín, zodpovednou a spo ahlivou osobou.
K modelu by bolo vydané tzv. osved enie o autentickosti = „technický preukaz“, na základe dobových
podkladov, a na model (trup krídla, výškovku) by boli nalepené 3 holografické nálepky autentickosti.
(nálepka by bola rovnaká pre všetky európske SAM kluby, nesfalšovate ná a neprelepite ná na iný
model... pri snahe prelepi  na iný model by bola nepoužite ná...) Potom ak by niekto prišiel na
majstrovstvá Európy v hoci ktorej krajine s takýmito nálepkami na modeloch, tak by odpadli
komplikované kontroly pred sú ažou, alebo po rozlietavaní... Model s nálepkou by bol bez problémov
pripustený do sú aže...

alšou úlohou ktorú sme si dali, je pripravi  katalóg historických modelov každej krajiny - každý za
svoju krajinu, a následne by sa vytvoril „celoeurópsky“ katalóg.
Predpoklad stavby všetkých modelov v mierke 1:1, o by sa vpracovalo do Európskych pravidiel,
pripadá do úvahy od roku 2024 !  (dovtedy by mala prebieha  diskusia a hlasovania v jednotlivých
krajinách.

alší bod jednania bol, o s modernými aparatúrami na ovládanie modelov, ktoré už štandardne
majú zabudovanú telemetriu, gyro, a rôzne druhy elektronických vybavení... toto bude musie  by
tiež zapracované do nových pravidiel... z bezpe nostných dôvodov napríklad gyroskop v modeloch by
pomohol hlavne u ve kých, niekedy aj nebezpe ných modelov....
Toto všetko hore uvedené, je na „celoeurópsku“ diskusiu. Preto Vás prosím, ak budete ma  nejaké
návrhy, pripomienky, úpravy do pravidiel, prosím o zaslanie na moju e-mailovú adresu
fero@swiety.sk

Roberto nám rozdal aj pozvánky na najbližšie 17.
Majstrovstvá Európy SAM RC modelov v roku 2019, budú
v Taliansku na letisku AGUSCELLO (vyslovuje sa „agušello“)
pri meste Ferrara, od 24. - 28. júna 2019.
Po Taliansku nasledujú 18. Majstrovstvá Európy SAM RC
modelov, a tieto sa budú kona  v roku 2020 v eskej
republike na letisku Czech heaven. (ako v roku 2015)
Na  dotaz  že  kto  by  robil  19.  Majstrovstvá  Európy  v  roku
2021 sa nenašiel nikto... takže to vyzeralo že majstrovstvá
v roku 2021 nebudú vôbec !!!
Roberto ešte prezentoval aj špeciálnu monotypovú
taliansku kategóriu, ktorá sa lieta v Taliansku s modelom
CIVI  BOY  24.  Tento  je  u  všetkých  modelov  CIVI  BOY
vybavený rovnakým motorom 0,8 cm3, a rovnakou
nádržkou 3cm3, s rovnakým rozpätím 98,3 cm, bez
obmedzenia plošného za aženia. Aj na ME v roku 2019
bude táto kategória medzi doteraz lietanými „európskymi
kategóriami... Som zvedavý i pridajú ej elektrovetrone
a klasik texako...  Ak by mal niekto záujem, Roberto nám
dal aj cédé ko s plánom a pravidlami – dajte mi vedie .

Tak sme sa v neskorých ve erných hodinách po spolo nej fotke rozišli...
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Po stretnutí so slovenskými ú astníkmi majstrovstiev, ktorí zatia  absolvovali kúzelnícku show
Andreja  Mol ányiho,  (ktorú som zmeškal,  a  o  mi  je  úto...)  som im potom rozprával  že  o  bolo  na
schôdzi, a že v roku 2021 nebudú majstrovstvá. Tak Milan uriš s Lacom U nayom za ali lobing že by
sme  to  mali  zobra  my  =  Slovensko,  až  nakoniec  -  v  podstate  sme  tam  boli  ako  vä šina  výboru
SAM119 a po mojom dlhom váhaní, sme toto rozhodnutie zjednotili, že ÁNO !!! = Majstrovstvá
Európy v roku 2021 by mohla usporiada  opä  Slovenská republika = SAM119 !!!
Pri  opätovnom  stretnutí  Európskeho  výboru  v  utorok  ve er,  ke  sme  sa  všetci  stretli  kvôli
rozhodnutiu o a ako poriešime v alších dvoch d och, na ktoré bola ve mi, ale skuto ne ve mi
nepriaznivá predpove  po asia,  som na konci tohto stretnutia oznámil, že Slovenská republika v roku
2021 usporiada 19. Majstrovstvá Európy opä  v Nitre !!! Táto informácia bola prijatá s obrovským
potleskom a výkrikmi BRAVO BRAVO !!!! ... a že všetci sa tešia na Nitru v roku 2021!!!!
Po asie na Majstrovstvách Európy nám skuto ne vydržalo len do utorka. V stredu ráno na brífingu
riadite  sú aže vyhlásil rozhodnutie nášho utorkového ve erného stretnutia prezidentov, že alšie
dva dni sa budú naraz lieta  všetky kategórie ktoré ešte neboli odlietané, ale len po dvoch štartoch,
a oba štarty sa budú zapo ítava  do výsledkov – žiadny horší sa nebude škrta , aby sa to všetko
stihlo... Kto bude chcie  lieta  v stredu bude lieta  v stredu a kto vo štvrtok, bude lieta  vo štvrtok...
A vyhodnotenie týchto kategórií bude až vo štvrtok... Nastalo silné taktizovanie a vymýš anie
a v innosti boli všetky možné aplikácie na predpovede po asia... od Windguru, cez Ventusky,
Windity a rôzne meteoradary – ale všetky ukazovali nie o iné ... Bolo to bu  - alebo / vabank.
Ale aj napriek dvom po asím skomplikovaným d om, slovenskí ú astníci bojovali až do posledného
dychu. (resp. do posledného kúska balzy... )
Ma arských majstrovstiev sa zú astnilo 17 slovenských sú ažiacich, (pod a abecedy): Vojto Anto ak,
Milan uriš, Kamil Horá ek, Jakub Kantor, Adam Koza, Marián Koza, Miro Liška, Andrej Mol ányi,
Kristián Murgaš, Miky Németh, Miro Petrila, Janko Sabo, Miro Salák, Dušan Sedlár, Fero Swiety, Kar i
Szamaránszki, a Laco U nay.

Týmto  by  som  sa  chcel  všetkým
zú astneným oficiálne po akova
za reprezentáciu Slovenskej
republiky a SAM119.
Zvláštne po akovanie patrí  za
pódiové umiestnenia, za zisk 1.
miesta – a zisk titulu Majster
Európy v kategórii ALOT Vojtovi
Anto akovi,  za  zisk  2.  miesta  –
a zisk titulu vicemajster Európy
v  kategórii OTVR vetrone
Marianovi Kozovi, a za 3. pódiové

umiestnenie v kategórii ½ texaco Mirovi Petrilovi, aj ke  Miro si neužil ví azoslávny pocit na stupni
ví azov, lebo na vyhodnotení stál na stupni ví azov rumunský sú ažiaci. Toto nastalo chybou, ke
štartovné lístky Mira Petrilu a Mira Saláka neboli v as odovzdané, a v neoficiálnych výsledkových
listinách mali nuly... a pod a nalietaných asov bol vtedy tretí Rumun... pre ktorého mali už aj
vytla ený diplom. Po ažkom vyjednávaní s riadite om sú aže, akceptovali aj odlietané asy oboch
Mirov, a tým sa oficiálne výsledkové listiny zmenili. László Török = riadite  sú aže mi s úbil že pre Mira
Petrilu mi odovzdá dodato ne trofej a diplom.
Ve kú  smolu  mali  Milan  uriš,  Kamil  Horá ek  a  Miro  Petrila  v  kategórii  OTVR,  ktorá  sa  lietala  hne
v pondelok na kolá, na každý štart mali všetci 1 hodinu, a nevystihli to správne po asie, a nedostali sa
do ú asti v rozlietavaní – všetkým trom chýbalo jedno maxo !!!! Podarilo sa to iba Marianovi Kozovi !

Smola sprevádzala Milana uriša aj v kategórii Electro glider
kde skon il na štvrtom mieste so zemiakovou medailou, ktorú
sme mu odovzdali pod prístreškom po vyhodnotení. Nami
spievaná slovenská hymna sa rozliehala po celom
jakabsálášskom letisku...
V kategórii TEXACO to mal Miro Petrila perfektne rozbehnuté,
to sa už lietali len dva štarty, oba sa zapo ítavali, a Mirovi sa pri
druhom štarte v silnej termike na jeho krásnom Cumuluse
zlomilo krídlo a model havaroval aleko od letiska...



Smola nás sprevádzala takmer celé majstrovstvá. V kategórii
TEXACO nakoniec aj Miro Salák „vybojoval zemiakovú medailu“
po zoh adnení neskoro odovzdaných štartovných lístkov.
A v kategórii Electrorubber alšia smola: do nádherného
rozlietavania do ktorého sa prepracovalo 19 modelov, (takéto
rozlietavanie  som  už  fakt  dávno  nevidel),  sme  mali  aj  my
želiezko v ohni = Milana uriša. Pred štartom sa zišla celá
slovenská výprava. A touto sprevádzanou smolou, sa Milan
umiestnil opä  na štvrtom mieste o ktoré sa podelili s úplne
rovnakým asom s rumunským sú ažiacim.
Ešte k jedna moja poznámka k Majstrovstvám Európy, ako hrdo
hovoríme tomuto nášmu stretnutiu, ktoré nie je len o sú ažení
a nahá aní o najlepších nalietaných asov. Je to aj
o stretávaní...  Jedno krásne stretnutie mi zostane v pamäti : 90
ro ný Mario Gandolfi z Ve kej Británie, sa tu stretol s 9 ro ným
Adamkom Kozom, o je stretnutie najstaršieho a najmladšieho

astníka. Maria Gandolfiho ur ite poznáte aj z O ovej, kde sa
zú astnil aj ako sú ažiaci v Poštolka cupe, a prišiel tam tak ako
do Jakabszállášu, spolu s Jankom Sabom.

A na O ovú sa Mario
vždy ve mi  teší,  a  rád na

ovú spomína !!!

Úplne môj najvä ší zážitok z ma arských majstrovstiev bolo rozlietavanie v elektrorubberoch:

...a do poslednej chvíle napínavé rozlietavanie v kategórii ALOT kde 1. miesto získal Vojto Anto ak:



Závere né hodnotenie XVI. Majstrovstiev Európy historických RC modelov z môjho poh adu:
ma arskí usporiadatelia už dos  ve a na rôznych majstrovstvách odpozorovali, takže oproti
predošlým, v Ma arsku usporiadaným majstrovstvám v roku 2013, bola celá organizácia tohto roku
o 100% lepšia. Pou enie pre organizátorov – a nie len ma arských, je vyskúša  ozvu ovaciu aparatúru
hne  na za iatku, a tak isto púš anie hymny pre majstra Európy...
Letisko opä  vyzdvihujem, ako zatia  najkrajšie letisko kde boli majstrovstvá usporiadané. S trávnikom
ako z u ebnice! A to si predstavte, letisko = majitelia letiska nechceli od usporiadate ov absolútne
žiadnu sumu = ani „fillér“ HUF za prenájom letiska na celý týžde . Celé letisko im poskytli zdarma.
Letisko bolo každý de  od 10:00 k dispozícii len pre majstrovstvá, preto lebo už od piatej ráno
prebiehal výcvik pilotov miestneho aeroklubu. Trochu komplikovanejšie to však mali kvôli blízkosti
vojenského letiska v Kecskeméte ktorému museli organizátori hlási  uzatvorenie vzdušného
priestoru. Ubytovanie priamo na letisku a ve ká reštaurácia bola tiež ve kým plusom a u ah ením pre
usporiadate ov.
Pod a plánu termínov konania alších majstrovstiev, zostávajú na organizáciu len štyri krajiny:
Taliansko, eská republika, Slovenská republika a Ma arsko, ktorí sa budú zrejme „to “, pretože
Belgi anov je málo a sú už všetci vyššieho veku, z Nemecka chodí na majstrovstvá už len Stefan Grilz,
a sám to usporiada  nedokáže, ostatní sú už tiež vyššieho veku, San Maríno usporiadalo majstrovstvá
tiež jeden krát a to bolo aj posledný krát. Ešte nádej vidím v Španielsku, a u prvý krát zú astnených
Poliakov a Rumunov, ktorí boli po prvý krát u nás v Nitre.
Na záver Vás ešte raz prosím o komentáre, pripomienky, návrhy, názory, úvahy k bodom z jednania
Európskeho výboru SAM. (písomne na môj e-mail fero@swiety.sk )  Tieto  vaše  e-maily  budem
zhromaž ova  v jednom prie inku, a prejednáme ich na našej výro nej schôdzi. Vopred akujem za
každý Váš e-mail.

Na konci tohto príhovoru môžete nájs  aj oficiálne výsledky z XVI. Majstrovstiev Európy,
v jednotlivých kategóriách, so žlto zvýraznenými ú astníkmi reprezentujúcimi Slovenskú republiku. Je
tam tiež vyhodnotenie „Najlepšieho teamu“  a Grand Championa, ktorým sa tohto roku stal Španiel –
(Katalánec) Jose Manuel Rojo Ara. Ocenenie najlepšieho teamu je však pod a m a dos  neobjektívne,
a závislé od po tu zú astnených sú ažiacich z tej ktorej krajiny. Ako informatívne vyhodnotenie by to
mohlo by  inšpirujúce.

Dovidenia opä  o rok, na XVII. Majstrovstvách Európy historických RC modelov v Taliansku, kde majú
taliani po Nitre a Jakabszállási latku nastavenú dos  vysoko !!!

Fero Swiety
prezident SAM119
fero@swiety.sk
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