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Dne 13.9.2008 jsme se zůčastnili ve složení Höfer Pavel, Surý Petr a Čerňák Vít soutěže
pořádané klubem MK Rožnov p/R. Létalo se na letišti ZDZ Valašské Meziříčí ,Poličná. Již po
příjezdu na plochu foukal silný studený vítr, ketrý naznačoval že to nebude lehká soutěž.
Naštěstí jsem byl na tyto podmínky vybaven rukavicemi a kuklou. Ostatní mněli smůlu a takto
vybaveni nebyli. Sice se mi po příjezdu smáli, ale v průběhu soutěže jen tiše záviděli. Smůlu
mněl tentokrát Peťa Surý. Zjistil na své mambě utržený servokabel. Po pokusech o opravu byl
nakonec odsouzen do role pomocníka-tahače. Velká škoda, byla to teprve jeho druhá soutěž.
Tady se tentokrát projevila lehkovážná příprava na soutěž. Já si ráno zalítl dva zkušební lety a
časy 7 a 16 minut dávaly naději na slušné časy v soutěži. S blížicím začátkem soutěže vítr
zesiloval.

Velmi silný vítr se projevil hned při začátku soutěže. Tentokrát nebyl ani tak velký problém
nalétat čas, ale obrovský problém byl v turbulentním vzduchu za vzrostlou kukuřicí přistát. První
dvě rundy velmi podcenili tyto podmínky a žádný pilot nedolítl ani do 15 metrů od přistávacího
bodu. Během soutěže se podmínky trochu zlepšovaly a nalétaných časů přibývalo. Před
posledním kolem jsem mohl vyhrát, pokud zaletím. Nejdříve mně potkalo trochu smůly když
jsem přetrhl oba silony (jeden se rozvázal a druhý byl naseklý), ale popral jsem se i s malou
výškou, mněl i trochu štěstí a let nalétal. První místo výkonem 1552 jsem nakonec obsadil já,
díky vyrovnaným přistáním. Na druhém místě skončil Ondra Matula s výkonem 1545 a třetí
příčku obsadil Zdeněk Vojkůvka výkonem 1543. Smůlu mněl Petr Loutocký, který jeden let
nenalétal díky překříženému silonu.
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