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40 let 
Pokala Ljubljane
Barvanje in staranje koles 
tovornega vozila 

Stojalo za sušenje domačih testenin

Okrasitev prostora z geometrijo



2

Anton Šijanec
Foto: A. Šijanec, A. Meszaros in M. Ogrinec

okal Ljubljane je mednarodno tek-
movanje FAI raketnih modelarjev 
z najdaljšo tradicijo na svetu in že 

dolga leta tudi finale svetovnega pokala. 
Štiri desetletja so za skupino zanesenja-
kov, ljubiteljev raketnega modelarstva in 
aktivistov tehnične kulture, res dolgo ob-
dobje. V izvajanje prireditve, ki se je začela 
kot slovensko tekmovanje v nizu zveznih 
tekmovanj raketnih modelarjev nekdanje 
skupne države, je danes vpeta že peta ge-
neracija prizadevnih članov ljubljanskega 
Astronavtsko raketarskega kluba Vladimir 
M. Komarov, pri izvedbi tekmovanja pa 
jim radi pomagajo tudi številni prijatelji 
in kolegi iz domovine in tujine. Prvi tovr-
stni klub pri nas, ki letos praznuje že 50 let 
uspešnega delovanja, ponosno nosi ime pi-
onirja osvajanja vesolja ter prve žrtve ve-
soljskih poletov, sovjetskega kozmonavta 
Vladimirja M. Komarova.

Tekmovanja so se sprva udeleževale 
ekipe raketno-modelarskih klubov iz Jugo-
slavije, ljubljanski raketni modelarji pa so 
se kmalu odločili, da na svoje tekmovanje 
povabijo tudi kolege iz drugih držav. Ker 

je bilo tekmovanje zaradi gostoljubnosti 
članov kluba, dobre organizacije in moč-
ne konkurence zelo priljubljeno že znotraj 
bivše države, se je njegov sloves hitro raz-
širil tudi prek njenih meja. V tistih časih, 
ko je bila Evropa še blokovsko razdeljena, 
je neuvrščena Jugoslavija ponujala tudi 
priložnost, da so se lahko na enem mestu 
srečevali ljubitelji raketnega modelarstva 
tako z zahodne kot vzhodne Evrope. Poleg 
tega je bila Ljubljana za večino enako od-
daljena, zato so se številni udeleženci radi 
odzvali vabilu na tekmovanje.

Pokal Ljubljane je med raketnimi mo-
delarji kmalu prerastel v mit in postal 
tekmovanje, ki se ga moraš vsaj enkrat 
udeležiti, vendar so potem mnogi ostali 
njegovi zvesti obiskovalci. Po osamosvo-

jitvi in včlanjenju našega nacionalnega 
aerokluba Letalske zveze Slovenije v med-
narodno letalsko združenje FAI je bilo tek-
movanje takoj vključeno v koledar priredi-
tev za svetovni pokal, praktično vsi pa so 
si bili edini, da si zaradi ugleda zasluži, da 
postane tudi njegova sklepna prireditev. 
Pokal Ljubljane je postal dogodek, kjer se 
ob koncu sezone srečajo raketni modelarji 
iz največ različnih držav. Če so na ostalih 
tekmovanjih domači tekmovalci v večini, 
pa je pri nas ravno nasprotno, saj je veli-
ka večina sodelujočih iz tujine. Ob koncu 
sezone se tako vedno zbere lepo število 
tekmovalcev, tistih, ki želijo v zadnjem 
trenutku zbrati še odločilne točke, ki jih v 
skupnem seštevku utegnejo popeljati na 
stopničke za zmagovalce, in vseh ostalih, 
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40 LET POKALA LJUBLJANE 

Pogled v prostor za ocenjevanje maket. Sodniki so se težko odločili, katerim maketam pri-
soditi višjo statično oceno, saj so bile nekatere med njimi prave mojstrovine. Kategorija 
maket S7 si zaradi truda graditeljev in več sto ur vloženega dela upravičeno zasluži naziv 
kraljevska. 

Štart modela rakete s padalom S3A bolgar-
skega tekmovalca Pavla Tileva. Na koncu 
ga je le sekunda ločila od 3. mesta.

Belorus Uladzimir Minkevich je v kategoriji 
žirokopterjev S9A zasedel tretje mesto.

Prizor s tekmovanja v kategoriji raketopla-
nov S4A. Tekmovalci čakajo na ugodne raz-
mere za lansiranje modelov.

Jonas Büchl iz Chemnitza (GER) je eden od 
specialistov za modele kategorije S9A.

Zadnja leta v kategoriji S4A prevladujejo 
modeli z zložljivim krilom, kot je ta na sliki.

Jonasov model žirokopterja s petkrakim ro-
torjem med pristajanjem
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ki izkoriščajo še eno priložnost, da se po-
kažejo v najlepši luči. Vsi skupaj pa obliku-
jejo dogodek, na katerem ob prijateljskem 
druženju in strokovnih pogovorih snujejo 
tudi zamisli za prihodnost tega športa.

Na Pokalu Ljubljane so v vseh teh letih 
sodelovali raketni modelarji iz 23 držav 
sveta: Belorusije, Bolgarije, Češke, Franci-
je, Hrvaške, Indije, Italije, Latvije, Libije, 
Litve, Makedonije, Madžarske, Nemčije, 
Poljske, Romunije, Rusije, Slovaške, Slove-
nije, Srbije, Španije, Švice, Turčije in Veli-
ke Britanije, praviloma se na tekmovanju 
vsako leto zbere okoli 120 udeležencev iz 
vsaj polovice naštetih držav.

Pokal Ljubljane je svoj prvi vrhunec do-
segel leta 1996, ko je na njegovih temeljih 
pri nas potekalo 11. svetovno prvenstvo 
raketnih modelarjev za mladince in člane. 
Tudi to prireditev so člani kluba in številni 
zunanji sodelavci naredili prelomno, saj 
je udeležba več kot 500 udeležencev iz 22 
držav sveta še danes ostaja eden od najvi-
dnejši tovrstnih dogodkov. Če med države, 
katerih predstavniki se pogosto udeležuje-
jo Pokala Ljubljane, dodamo še športnike 
z Japonske, Kitajske, Nizozemske, Ukrajine 
in ZDA, ki so sodelovali na SP, se število 
držav že približa tridesetim. S svojim spro-
ščenim pristopom, ki poleg tekmovalnega 
dela daje pomen tudi druženju in medse-
bojnemu povezovanju raketnih modelar-
jev, je ljubljansko svetovno prvenstvo za 
vedno spremenilo tudi dotedanje vzorce 
in pristope vseh naslednjih organizatorjev 
največjih tekmovanj.

Letošnji jubilejni 40. pokal Ljubljane je 
potekal od 5. do 7. oktobra 2018 na že usta-
ljeni lokaciji na Kamniškem polju. Vzdušje 
ob visokem jubileju, ki je bilo med potenci-
alnimi udeleženci prisotno že celo sezono, 
je tokrat pritegnilo okrog 120 udeležencev 
iz Belorusije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, 
Madžarske, Nemčije, Poljske, Romunije, 
Rusije, Slovaške, Srbije, Švice, Velike Bri-
tanije in Slovenije. Raketni modelarji iz 
14 držav so tako, kot je že običaj, tudi ob 
koncu lanske tekmovalne sezone na Kam-
niško-Mengeškem polju pričarali vtis ne-
formalnega evropskega prvenstva.

Enako kot je bil pisan seznam špor-
tnikov, je bila pestra tudi organizacijska 
in sodniška ekipa, v kateri so sodelovali 
predstavniki številnih držav, seveda pa 
brez številnih prijateljev iz slovenskih klu-
bov, ki so sodelovali pri izvedbi prireditve, 
tudi tokrat ne bi šlo.

Tekmovanje se je začelo v petek popol-
dne na terenu, ki ga organizatorjem zad-
nja leta odstopa kmetija Burger iz Most pri 
Komendi. Že takoj je šlo zares, saj je bilo 
treba izkoristiti dan in še pred uradno pri-
javo tekmovalcev, ki je bila na vrsti zve-
čer, izpeljati prvo tekmovalno kategorijo. 
Tekmovalci so se tako najprej pomerili v 
kategoriji raket s padalom S3A, ki sicer ni 
kategorija svetovnega pokala, je pa najsta-
rejša in še vedno zelo priljubljena kate-
gorija raketnega modelarstva, s katero se 
mladi modelarji tudi najprej srečajo. Ob 
sicer za mnoge neugoden terminu, v petek 
opoldne, se je na osmih lansirnih mestih 
zbralo 33 tekmovalcev, ki so ob ne preveč 
ugodnih vremenskih pogojih in v močni 
izenačeni konkurenci tekmovanje po treh 

turnusih zaključili brez dodatnih letov. 
Najboljša sta bila Dimitar Vachkov (1.) in 
Boris Lekov (3.) iz Bolgarije, na tretjem pa 
jima je sledil mladi Slovak Michal Žitňan. 
Zvečer so bili v Termah Snovik, kjer je bila 
sicer nastanjena večina udeležencev, na 
programu sprejem in prijava tekmovalcev 
ter oddaja maket raket kategorije S7 v sta-
tično ocenjevanje.

V soboto, drugi dan tekmovanja, je bilo 
vreme organizatorjem bolj naklonjeno, 
običajne jutranje megle je bilo le za vzo-
rec, zato zamude ni bilo. Čas pred začet-
kom prve tekme so zbrani izkoristili za 
slavnostni postroj tekmovalcev, sodnikov 
in organizatorjev ter ob predvajanju hi-
mne Slovenije in FAI za uradno otvoritev 
jubilejnega tekmovanja. 

Veteran Vladimir Horvat iz Zagreba v pogo-
voru z bratoma Čipčić iz Kikinde, Vladom 
in Miodragom, znanim proizvajalcem mo-
torjev Ultra

Rok Žunič, predsednik novomeškega kluba 
Apollo s sinom, morda bodočim modelarjem

Poljakinja Ewa Dudziak-Przybytek se bo 40. 
pokala Ljubljane zagotovo vedno spominja-
la po zmagi v kategoriji raketoplanov S4A.

Člani srbske ekipe med pripravo modelov žirokopterjev S9A. Vlado Čipčić na rampi pomaga 
hčerki Kristini, spremlja pa ju kolega Mihailo Petrović. 

Tri generacije Jenkovih med tekmo v kate-
goriji raket s trakom S6A: Marjan, sin Uroš 
in vnukinja Živa
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Sledilo je tekmovanje v kategoriji S4A 
– prostoleteči raketoplani, kjer se je med 
seboj pomerilo 25 tekmovalcev. Po treh 
turnusih zaradi izenačenosti najboljših 
do končnega razpleta še ni prišlo, zato 
so bili zvečer po koncu petkovih tekem 
potrebni še dodatni leti. Najbolje se je od-
rezala dolgoletna udeleženka tekmova-

nja Ewa Dudziak-Przybytek s Poljske, na 
drugem in tretjem mestu pa sta ji sledila 
Bolgar Stefan Vasilev in Michal Žitňan st. 
s Slovaške. Ker so jesenski dnevi kratki, 
je raketoplanom brez prekinitve sledila 
naslednja kategorija – S9A, tekmovanje 
z žirokopterji, ki zadnja leta vztrajno 
pridobiva na veljavi. Tu se je pomerilo 

33 tekmovalcev, samih specialistov te pa-
noge, zato trije leti tudi tu niso prinesli 
zmagovalca. V večernem fly-offu je sla-
vil Valentin Savov iz Bolgarije, ki sta mu 
na drugem in tretjem mestu sledila Čeh 
Pavel Broný in Uladzimir Minkevich iz 
Belorusije. Kot zadnja je bila na vrsti ka-
tegorija S6A – rakete s trakom, ki je obi-
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Med odličji so najbolj cenjene plakete tradicionalnih zmajčkov, ki 
jih prejmejo najboljši trije posamezniki.

Člani najožje organizacijske ekipe: Marjan Čuden, Aljoša Žnidaršič, 
Miha Čuden, Jože Čuden in Maja Čuden

Na pokalu Ljubljane v vseh kategorijah poteka tudi ekipno tekmo-
vanje. Udeleženci sestavijo ekipe tik pred nastopom.

Časomerilci med odmorom pred začetkom letenja v finalni skupini 
kategorije RV-raketoplanov S8E/p

Anton Šijanec z ekipo nemških modelarjev 
in njihovim šov modelom »Memorial 40th« 

Češka udeleženca Jaromir Chalupa in Pavel 
Broný med posvetom pred štartom v S8E/p

RV-model raketoplana švicarskega tekmo-
valca Franza Hunzikerja na lansirni rampi

Glavni sodnik tekmovanja Marjan Čuden (desno) in njegov pomoč-
nik Andrija Dučak

Najboljši v S8E/p (z leve): Rusa Grigoriy Sergienko (2.) in Dmitriy 
Roslyakov (1.) ter Poljak Krzysztof Przybytek (3)
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čajno najbolj množično zastopana. Tokrat 
je nastopilo samo 35 tekmovalcev, vseeno 
pa so morali biti časomerilci ob spremlja-
nju modelov v zraku zelo zbrani. Čas, na-
menjen izvedbi treh turnusov, je namreč 
tu najkrajši, tekmovanje na več lansirnih 
mestih pa se naglo odvija. Potek tekmo-
vanja vzporedno nadzirata dva glavna 
sodnika, nad vzletiščem pa so zraku ves 
čas številni modeli, ki bodisi ravno štar-
tajo z lansirnih ramp ali pa že pristajajo 
z aktiviranimi zaviralnimi sistemi. V teh 
pogojih se je najbolje znašel Michal Ži-
tňan ml., zelo uspešen mladi tekmovalec 
s Slovaške, na drugem in tretjem mestu 
pa sta mu sledila Rus Dmitriy Roslyakov 
in Mikita Maikouski iz Belorusije.

Zvečer, ko so si tekmovalci že malce od-
počili od napornega tekmovalnega dne, 
je sledila podelitev nagrad najboljšim 
posameznikom in ekipam prvih dveh tek-
movalnih dni. Ti na pokalu Ljubljane že 
tradicionalno prejmejo edinstvene ročno 
izdelane plakete s podobo ljubljanskega 
zmaja v treh barvah. Zmajčki, kot jih ra-
ketni modelarji imenujemo, so postali že 
prava ikona in so ena najbolj zaželenih 
trofej raketnih modelarjev po vsem sve-
tu. Čeprav je svetovni pokal tekmovanje 
posameznikov, je posebnost pokala Lju-
bljane tudi razglasitev najboljših ekip, ki 
pa jih tekmovalci praviloma ne sestavijo 
po nacionalni ali klubski pripadnosti, 
temveč jih oblikujejo predvsem glede na 
svoje prijateljske ali trenutne povezave. 
V spodbudo mlajšim, ki z vrhunskimi 
športnimi dosežki večkrat presenetijo 
svoje starejše kolege, pa so posebne pla-
kete prejeli tudi najboljši mladinci v po-
sameznih kategorijah. Slavnostni večer 
so zbrani zaključili ob strokovnih pogo-
vorih, obujanju spominov, snovanju na-
črtov za prihodnost in veselem druženju, 
kot se za tako priložnost spodobi.

V nedeljo so tekmovalni dan začeli 
RV-piloti, ki z modeli radijsko vodenih ra-
ketoplanov tekmujejo v kategoriji S8E/p. 
Tekmovanje, ki po novem poteka v šti-
rih turnusih in z zaključnim nastopom 
najboljših v finalu. Tekmovalci morajo 
najprej opraviti polet v trajanju čim bliže 
predpisanemu času in z modelom ter ob 
tem čim natančneje pristati na ciljno mes-
to. Glede na predhodno oblikovane skupi-
ne se po natančnem časovnem razporedu 
razvrščajo po lansirnih rampah, omejen 
pripravljalni čas pa napak praktično ne 
dopušča. Svoj nastop sta v tej kategoriji 
najbolje opravila ruska tekmovalca Dmi-
triy Roslyakov (1.) in Grigoriy Sergienko 
(2.), na tretje mesto pa se je uvrstil Poljak 
Krzysztof Przybytek.

Vzporedno je na drugem koncu vzle-
tišča potekalo tekmovanje v t. i. kraljevski 
kategoriji S7, tekmovanju z letečimi ma-
ketami raket. Makete, ki so pomanjšane 
kopije pravih raket, tekmovalci najprej 
oddajo v ocenjevanje, kjer jih ekipa sodni-
kov pregleda in oceni njihovo natančnost, 
kakovost izdelave in skladnost z origina-
lom. Temu sledi še obvezen polet, v ka-
terem morajo tekmovalci z maketo čim 
bolj verodostojno ponazoriti let prave 
rakete. Prikaz je pogosto prava poslasti-
co in spektakel za vse prisotne, maketarji 

pa pred tem v svojih delavnicah v izde-
lavo maket vložijo tisoč in več ur svojega 
dela. Tokrat smo lahko spremljali nasto-
pe dvanajstih vrhunskih maketarjev. Po 
pričakovanjih so najvišja mesta osvojili 
prekaljeni in najbolj izkušeni športniki. 
Na koncu je slavil Romun Lucian Sercai-
anu z maketo rakete ariane 44 LP, sledila 
sta mu bolgarski kolega Dimitar Vachkov 
z maketo rakete sojuz TMA-22 in slovaški 
maketar Peter Matuška z maketo rakete 
saturn 1B SA-205.

Ob koncu tekmovalnega dne je bila 
na programu še ena posebnost pokala 
Ljubljane, tekmovanje inovativnih in ša-
ljivih letečih konstrukcij v kategoriji Šov 
modeli, kjer si najboljši graditelji po od-
ločitvi organizatorjev prav tako zaslužijo 
svoje zmajčke. Modelarji se morajo pri 
ocenjevanju modelov najprej izkazati s 
svojo inovativnostjo in nivojem izdelave, 
v nadaljevanju pa izvesti še korekten po-
let modela, kar pri neobičajnih konstruk-
cijah modelov terja od graditeljev veliko 
znanja in spretnosti. Za zadnji komplet 
tradicionalnih plaket se je pomerilo deset 
tekmovalcev, po razburljivem nastopu, 
polnem nepričakovanih zapletov, pa so 
se najbolje odrezali Dmitriy Roslyakov iz 
Rusije z modelom Mama S-8 E/P, sledil mu 
je John Jacomb iz Velike Britanije z mode-
lom 40th Anniversary Circus, tretje mesto 
pa je zasedel Stefan Vasilev iz Bolgarije z 
modelom Intergalactic Spaceship.

Uradni tekmovalni del jubilejnega 40. 
pokala Ljubljane, mednarodnega rake-
tno-modelarskega tekmovanja z najdaljšo 
tradicijo na svetu, je bil s tem končan. Za 
konec pa je sledil še nestrpno pričakovan 
polet pravega WC-ja, ki ga poganja močan 
amaterski raketni motor in ga člani kluba 
v veselje vseh prisotnih izstrelijo povsem 
na koncu tekmovanja in predstavlja za-
ključek naporne sezone tekem za svetov-
ni pokal. 

Ker je na straneh revije težko strniti vse 
vtise in spomine na štiri desetletja uspe-
šnega izvajanja priljubljenega tekmova-
nja, vas vabimo, da si več o tej edinstveni 
prireditvi preberete še na spletni strani 
www.komarov.vesolje.net.

Lucian Sercaianu (ROM) po pristanku ma-
kete ariane 44 LP, s katero je osvojil 1. mes-
to v S7.

Mladi Slovak Boris Česnek je nastopil z 
maketo rakete 1-L03. Polet mu ni najbolje 
uspel.

Bolgar Dimitar Vachkov, drugouvrščeni v 
S7 pripravlja na štart maketo rakete sojuz 
TMA-22.

Slovak Peter Matuška z maketo saturn 1b 
SA-205 na predštartni kontroli pred sodni-
ško ekipo


