
MČR RC větroňů kategorie RCVS pro juniory a seniory 2020 

Letošní MČR RC větroňů kategorie RCVS se létalo 6. 6. 2020 na letišti Aeroklubu Chotěboř, pod patronací 
místního Letecko-modelářského klubu. Petr Šrámek, jako ředitel soutěže a ten, který celou akci připravoval, si 
zaslouží naše velké poděkování, protože v době příprav, kdy vůbec nebylo jasné, jestli nám covid-19 a opatření 
vlády tuto akci umožní uspořádat, musel být připraven na všechny možné varianty, ale až díky květnovému 
rozvolňování se otázka konání soutěže vyjasnila a všichni jsme se mohli těšit. MČR RCVS se nakonec účastnilo 
celkem 48 soutěžících, z toho 14 juniorů! Počasí polojasno, teplota 20°C, ale bylo poměrně větrno JJZ 6m/s,  

 

 

v nárazech až 10m/s. Kategorie RCVS je koncipována, jako jednoduchý konstrukční RC model větroně do 
maximálního rozpětí křídel 3 m a s ovládáním pouze dvěma servy, většinou bývá ovládána SOP a VOP. Dále se 
vyznačuje jednoduchostí a srozumitelností pravidel, které dokáží pochopit i začínající mladí piloti.      

             



 

         

Na soutěžích je možné létat i s modely, které rozdával SMČR klubům zdarma pro mládež, jako jsou modely 
Samba, Starmade a další. Je velká škoda, že jsem tam tyto modely neviděl, protože létají úžasně a s jedním 
takovým modelem „Samba“ po odpojení serva brzdícího štítu, se účastnil Dominik Maixner z našeho MK junior 
klubu Ústí n/O. a jasně zvítězil mezi juniory. Někteří naši mladí modeláři létají i s modely do rozpětí křídel 1,5m, 
pro jejich snadnou ovladatelnost a jednoduchost při stavbě v kroužku. Určitě stojí za zmínku i cena menšího 
modelu, který je mnohdy plnohodnotným co do výkonu těm velkým modelům. 

Moje představa je, maximální využití jednoho modelu RC větroně k účasti na soutěžích různých kategorií, 
pokud to umožňují pravidla. Užívat si tak soutěžního létání, navazování přátelství, čerpání zkušeností pro další 
modelářský rozvoj, který je důležitý pro mladé piloty. Budu moc rád, pokud o tom budete přemýšlet a 
s modelem, který byl určen pro kategorii RES, přijedete i na soutěže RCVS, protože po odpojení serva brzdícího 
štítu, to je možné. Teď se ale podívejte, jak taková soutěž RCVS vypadá. 



      

   

 



   

   

 

Jak to nakonec dopadlo? JUNIOŘI: 1. místo Dominik Maixner MK Junior klub Ústí n/O. 1122 bodů, 2. místo 
Matěj Juriček LMK Hořice 1089 bodů, 3. místo Antonín Koblížek LMK Pelikán 1082 bodů.  



 

 

 

 

Nakonec všichni junioři, kteří zůstali na vyhlášení výsledků, si odvezli domů nějakou stavebnici. 



 

SENIOŘI: na 1. místě Václav Dvořák MK RCMania 1362 bodů, 2. místo Ondřej Rezler LMK Chotěboř 1353 bodů 
a na 3. místě Petr Klusáček LMK Chotěboř 1335 bodů.  

 

Nejlepším seniore 65+ se stal, Zdeněk Nespěchal LMK Česká Třebová 

 

Takové bylo MČR RCVS v Chotěboři 2020 a pokud se chcete podívat na více foto, najdete na tomto odkaze na 
našem Facebooku.  Výsledkovou listinu najdete také tady.  
Příští MČR v kategorii RCVS se bude létat 4. 9. 2021 na letišti Aeroklubu v Ústí nad Orlicí. MČR RCVS, jako už 
tradičně u nás, bude vyhlášeno pro tři věkové skupiny: JUNIOŘI, SENIOŘI a SENIOŘI 65+, navíc bude cena pro 
absolutního vítěze MČR bez věkového omezení, tak neváhejte, a budeme moc rádi, pokud přijedete a účastníte 
se této vrcholné soutěže jednoduchých RC větroňů v Ústí nad Orlicí. Srdečně vás zvou pořadatelé MK Junior 
klubu Ústí nad Orlicí.  
Petr Vašina - trenér RCVS   

https://www.facebook.com/pg/MKJuniorKlubUO/photos/?tab=album&album_id=3126715794089260&__xts__%5B0%5D=68.ARC5uQrFu8JizqDrVoi1cOM6V7BPlliOaqc8m5V9S8ayFQVB_8Xk7t3SC6yPnTZh5of5z2rf8e5h_ZUegze2bQkByNbDN295WqxOhYrR93pNLJZCykjIwdJJTvsJQz1yvguVgwJA16Bqq35h9pESqPmpdlcK6MnrC4MYTXN7PhNXBVFd_eHvignh6Rmf4vfuPzHYCm0T9qFX1qk2CCwL28V07xrjcY4ADXyCR8c5o27gbeNffTHkmUGXB-em1gSW3wHjDT85GmVRe_bekmvfGM-f77YkNTTMGehQpyvxMPdt_rA2MgQXst6BXBLvJZeBPFK3JD5yEP0l2Ye7Wl_tzeQrBYjpt1IPMuw9jC_IBuWyOOu1H0xQAL_CGDCDAMkyu4FL8qXdudtF-3h7gVur2oAppVvYyQfacRdX2rd9JY-SNN5ghB7aj0KY1bBbnQn0H8AarUd4FHngEnk&__tn__=-UC-R
http://www.diffix.eu/files/RCVS_MCR_2020%206.6..pdf

