
FPV Race LMK Pardubice

Dne 5. 9. 2015 proběhl na našem letišti v Ostřešanech první testovací závod FPV Race. Ačkoliv

nebyla účast hojná, samotný závod byl perfektní. Honičky, předjíždění, kolize a ve vzduchu došlo i

na nějaké ty souboje „na život a na smrt“. Myslím, že sestavit trať se nám podařilo, procvičili jsme

si  organizaci.  Trať  byla  s úspěchem  prověřena  i  za  nepříznivého  počasí,  což  je  výhodou  do

budoucna. 

Naším přáním by bylo pořádat FPV Race pravidelně a to nejlépe i s meziklubovou účastí, aby nás

bylo více a tím pádem bylo i více zábavy. Na ostré závody plánujeme připravit i hmotné ceny pro

vítěze. Byla by zde také možnost zajistit občerstvení pro účastníky i diváky (k dispozici je gril,

polotovary si každý musí obstarat sám, popřípadě můžeme zajistit dovoz pizzy apod.).  Pokud by

byla v budoucnu velká účast a závody by se protáhli až do večerních hodin, pro zájemce je možné

zajistit i nějaké to tekuté večerní občerstvení. Plány jsou, záleží jen na tom, kolik lidí by se chtělo

účastnit a dle toho by se upravila naše organizace. 

Jedinou nevýhodou našeho letiště v Ostřešanech je, že bohužel nemáme elektrickou přípojku. Je ale

možné zajistit k dispozici malou centrálu (400W 14V), která by měla pro malé baterie copter stačit.

Každopádně čím více nabitých akumulátorů si účastníci přivezou tím lépe :-). 

Děkujeme našemu vedení klubu LMK Pardubice, že nám dovolilo tuto a další akce v budoucnu

pořádat. Děkujeme také všem členům našeho klubu, že nás respektují a také bychom jim chtěli

poděkovat za to, že nám umožní rezervovat si letiště po dobu závodů jen pro naši potřebu. Bohužel

není totiž možné, aby se mezi copterami proháněly i jiné vzdušné stroje. 

Dále musím také říci, že účastníci a diváci FPV Race se účastní akce jen  NA SVOU VLASTNÍ

ZODPOVĚDNOST!!  !   Samozřejmě, všichni členové našeho klubu jsou pojištění, ale pokud půjde

o meziklubové závody, tak nejme schopni zajistit pojištění pro všechny účastníky a diváky, tudíž

akce budou na  VLASTNÍ NE  BEZPEČÍ A KAŽDÝ RUČÍ SÁM ZA SEBE!!!   Pravděpodobně

budeme požadovat podpis každého závodníka i přihlížejících, že je s tímto obeznámen a že s tím

souhlasí. 

Závěrem už bych jen řekl, že se moc těšíme na další FPV Race a na všechny pohodové lidičky, kteří

se budou účastnit našich akcí, i na ty, kteří budou chtít třeba jen pomoci při organizaci závodu.

Myslím, že to bude pozitivní propagace našeho klubu a bude také vidět, že podporujeme pokrok v

modelářství i u nás. Tento krok by mohl přilákat řadu dalších mladých potenciálních modelářů, kteří

k tomuto koníčku zatím ještě nenalezli cestu…

Artur Ludvig




