
Srovnání pilotních dovedností 
 
Následující text je mírně upravenou kopií textu neznámého autora. Pokud někdo víte o koho 
jde, nebo pokud na tento text narazí on sám, prosím kontaktujte mě (ruja@seznam.cz), ať mu 
můžeme přiznat autorské zásluhy. 
 
Létá se s RC modely všech kategorií. Druh pohonu není předepsán. Model musí být schopen 
dálkového vypnutí pohonu(ů) nebo stažení otáček motoru(ů) na minimum. Ze soutěže jsou 
vyloučeny vrtulníky. 

Soutěží se na přesnost přistání v úlohách A, B a v dovednostní úloze C. Každá úloha se létá 
jednou. Do konečného výsledku se hodnotí součet všech úloh. 

Pilot má nárok na 5 minut přípravného času a 3 minuty na provedení soutěžního letu včetně 
letu po okruhu na přistání. Může u sebe mít dva pomocníky. Ti mohou radit, hecovat, ale 
zasahovat do řízení nesmí. 

 
Let se skládá ze tří částí : 

1. Start 

Je povolen libovolně (i z ruky) mimo vytyčený přistávací obrazec. Pilot se musí pohybovat v 
jeho blízkosti. 

2. Vlastní let 

Předvedení a dokázání, že s modelem je možné létat pro vlastní potěšení, respektive úloha C. 

3. Přistání 

Vlastní přistání probíhá (po oznámení pilota nebo pomocníka) "přistávám". Na okruhu, v 
poloze modelu "po větru", zhruba na úrovni přistávacího obrazce, pilot stáhne plyn nebo 
vypne pohon a přistává do vytyčeného prostoru. Překlopení modelu při dojezdu nebo 
jakákoliv destrukce při přistání není na závadu v hodnocení. Měřící bod je podvozek nebo 
špička trupu modelu nebo její nalezené torzo. Při úloze C se přistání nehodnotí. 
 
Hodnotí se 3 úlohy: A,B – hodnocení přesnosti přistání, C –dovednostní úloha 

ÚLOHA A: Jedná se o klasický DECK s pěti pásmy ohodnocenými bodově dle připojeného 
schématu. Hodnotí se místo dosednutí bez dalšího odskočení (první dotek). Nehodnotí se další 
pohyb po zemi. Jednotlivá pásma střeží komisaři tzv. "pozorkové". 
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ÚLOHA B: Přistává se na vytyčenou osu DECKu dle připojeného schématu. Měří se kolmo 
vzdálenost špičky trupu nebo jejího torza na zastaveném modelu a podle vzdálenosti se přidělí 
body. 

 
 

 

ÚLOHA C: Sražení nebo přeražení polystyrénové tyčky (maximálně na 5 pokusů). 

 

 

 
1. pokus – 100 bodů 

2. pokus – 80 bodů 

3. pokus – 60 bodů 

4. pokus – 40 bodů 

5. pokus – 10 bodů 

 
 
 
 


