Kronika 10. ročníku HOP 2011
V letošním roce pořádal AK Hronov na letišti ve Velkém Poříčí již jubilejní, 10.
ročník mezinárodních plachtařských závodů historických kluzáků. Po nepovedeném
loňském 9. ročníku, kdy putovní pohár zůstal bez vítěze doma z důvodu ani jedné
bodované disciplíny, doznal letošní ročník několik změn. Asi nejdůležitější je změna
termínu na srpen. Vedlo nás k ní nejen nestálé počasí začátku května, ale i pozemní
práce na prahu dráhy 09 našeho letiště. Po studeném začátku letošního května, jsme
si oddychli a s vědomím, že to již nemůže být horší, jsme očekávali počasí v termínu
13.-20.8.2011.
Již tradičně se startovní pole 30 kluzáků rychle naplnilo. Na poslední chvíli odřekli
3 závodníci a jeden přibyl. Nakonec se sešlo 26 pilotů ze 14. aeroklubů a z toho dva
plachtaři z Německa. Bohužel z našich polských přátel letos nikdo nepřijel. Kluci
z Ústí n.O., kteří přijeli v trojici závodit na Spatzovi, si sebou vzali své BM Std.Cirruse
a Mosquito. Navíc Denny Bernsee přivezl pouze Puchacze a Ulf Kern Pika 20. Měli
jsme spoustu kontrolních chroustů a to přímo vyzývalo spolu s kluzáky z Hronova
otevřít druhou kategorii kombi, nazvanou Pohár Petra Fialy, ve které závodilo 10
kluzáků.
Sobota a oficiální zahájení. Počasí nepřeje disciplíně, ale odpoledne ke složení
kluzáků a narovnání do hangáru.
Neděle a první disciplína. Polygon přes 3 OB 132 km. Bohužel se přes nás
přesouvala vysoká oblačnost, která utlumila termiku. Až když všichni posedali po
polích, nebo se vrátili z 1.OB Rokytnice v O.h., nastalo pozdní odpoledne to správné
plachtařské počasí. Doletěl pouze Milan Svoboda z Letkova. V poháru se letěla
podobná trať na AAT sektory, kde trať obletěli Antonín Teichmann z Hronova a
Martin Kočí z Ústí n.O.
Pondělí nás trápí vysoká oblačnost. Pouštíme si kultovní film Vítězná křídla,
probíhá turnaj v bowlingu a výlety po okolí.
V úterý se počasí umoudřilo a letíme obě kategorie AAT přes 3 sektory 94,6/231,9
km na 2 hodiny. V klubovce uletělo 7 pilotů, v poháru pilotů 5. Počasí opět nebylo
jednoduché. Již druhou disciplínu nás termoska málo kdy pustil výš, než 1000 m nad
letiště. A to není na naše okolní kopečky velká výška. Vyhrál Miroslav Štěpán z AK
Žamberk a v poháru opět Antonín Teichmann.
Středa má být podle prognóz výborná, ale jsme v Hronově. Na kamerách vidíme
nádherné mraky, ale nebe nad námi opět zastiňuje divná střední hronovská
oblačnost. Přesto jsem optimista a věřím, že se rozpustí a poletíme delší tratě. Pohár
letí 172 km přes 3 OB po Krkonoších, kde trať obletí 5 pilotů. Klubovka letí podobnou
trať přes 3 OB 150,4 km, kde se mě nepovedl dobře zvolit poslední OB Černou horu,
nad kterou se nemohli v podvečer piloti vyšplhat. Přesto trať obletělo 5 pilotů a vítězi
jsou stejní piloti jako v předešlé disciplíně.
Čtvrtek. Je jasné, že se poletí, i když předpověď očekává vysoušení vzduchu,
ubývání mraků a odpoledne pouze čistou termiku. Volím proto AAT tratě přes 2
sektory 95,4/337,1 km na 2 hodiny s velkými kružnicemi, zasahující jak do hor, tak do
polských rovin. A jak to už letošní závody bývá zvykem, je to všechno jinak. Byl to
nejlepší den, kdy odpoledne naopak mraky přibývaly, základny se zvedaly.
V klubovce doletěli všichni, v poháru seděl v poli pouze Denny Bernse s Puchacem.
Vyhrál Hans-Jürgen Krause z FSV Eisenhüttenstadt a v poháru se překvapení
s vítězem nekonalo. V podvečer proběhla beseda s Milošem Pajrem, hlavou vlnové
expedice do Jižní Ameriky v zimě 2010/2011 s Duodiscusem. Bylo to zajímavé
vyprávění s videi a fotografiemi.
Pátek jsme měli po pěkném čtvrtečním letu a besedě volný odpočinkový den,
ovlivněný přecházející frontou a zakončený větrnou smrští.
Sobota a poslední soutěžní den. Letíme kolem letiště přes 3 pevné OB trať 94,2
km, protože celkové bodové rozdíly mezi prvním a druhým v klubovce jsou minimální.

Své umění ukáže Miroslav Štěpán z AK Žamberk. Pouze on a Michal Janda z AK
Broumov uletí nízko v silném větru celou trať a tímto výkonem potvrdil Miroslav
Štěpán celkové vítězství na HOP 2011. Pohár poslední den nebodoval a tak celkově
zvítězil Antonín Teichmann z Hronova. Vyhlášení výsledků HOP 2011 proběhlo již
tradičně v sobotní podvečer. Následovalo pohoštění se švédskými stoly a
sponzorským pivem Primátor 12° do pozdních hodin. R áno se pomalu závodníci
rozjížděli k domovům a areál letiště ve Velkém Poříčí utichá.
Závěrem: Počasí se HOP 2011 odměnilo složitýma podmínkami na létání, ale
udělat v něm disciplíny šlo. Podle našich propozic jsme uletěli 5 bodovaných disciplín
v klubovce a 4 v poháru. Hlavně jsme nemrzli ve stanech a mohli jsme se koupat
v novém letištním bazénu. Miroslav Štěpán HOP vyhrál již potřetí. Zřejmě umí včas
odhadnout, kdy ve snaze o vítězství, se nesmí moc závodit. Je složité plánovat tratě
na kluzáky kategorie Old timer a pro piloty v různém stupni rozlétání ke spokojenosti
všech. Ale snad se to povedlo........
Vítězové kategorií. Posádky z Ústí n./O. se na kluzácích v kategorii kombi na
kluzácích střídaly a zároveň létali v klubovce na Spatzu.
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