REPORTAŽA

15. svetovno prvenstvo FSR
in prve medalje za Slovenijo

LOGO

Strandefjorden-Leira, Norveška, 31. 7. do 11. 8. 2006
JANEZ MELANŠEK

Pričakovanja, ki smo jih gojili že v Velenju pred dvema letoma, so se uresničila na letošnjem 15. svetovnem prvenstvu
FSR na Norveškem – osvojili smo prve
medalje za Slovenijo.
Slovensko ekipo je tokrat sestavljalo devet tekmovalcev in sedem spremljevalcev, tako da smo bili po številu
celo med večjimi ekipami. Prvenstvo si
bomo zapomnili po prvih medaljah v
FSR-u za Slovenijo in po visokih cenah,
saj je vse najmanj trikrat dražje kot pri
nas. Nismo pa samo mi tarnali nad cenami, tudi drugi so bili istega mnenja. Zagotovo je to vplivalo tudi na udeležbo,
saj je nekatere države zastopal zgolj po
en tekmovalec.
Do kraja prvenstva StrandefjordenLeira je 2400 km vožnje z osebnim avtomobilom. Vožnja prek Avstrije, Nemčije,
kjer smo prenočili, in naslednji dan čez
Dansko in Švedsko na Norveško je tako
trajala dva dni in pol. Na poti čez Dansko smo nekaj časa namenili ogledu otokov in glavnega mesta Københavna ter
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Helsingborga. Nočna vožnja po Švedski
skozi Göteborg se je nadaljevala do Osla
in v dopoldanskih urah smo pripeljali
v Leiro. Prva naloga je bila namestitev
v kampu, ureditev prijav in registracija
modelov. Popoldne je bil na vrsti še sestanek vodij ekip, kjer smo se seznanili
s protokolom otvoritve in novim urnikom, že takoj pa je bilo slišati veliko
pripomb na račun proge za FSR-V, ki
je bila postavljena zelo blizu obale in
nevarnih skal.
Zvečer je bila uradna otvoritev prvenstva, kjer smo srečali nekaj starih
znancev, ki nikakor ne morejo pozabiti
prvenstev v Sloveniji. Otvoritev je bila
norveško skromna in kaj hitro končana.
Slovenci smo jo nadaljevali v kampu,
kjer smo bili nameščeni. Prvič smo se
srečali z dolgim dnevom, ki je trajal vse
do polnoči.
Prvi tekmovalni dan je bil na vrsti
Boris v kategoriji hydro H 3,5. Po dobrem štartu in prvem krogu pa je bilo
zanj hitro konec tekmovanja. Doživel je
trčenje z drugim modelom, poškodbe
na plovcih pa so bile tako hude, da jih ni
bilo mogoče popraviti do drugega teka.
Vsi boljši tekmovalci imajo po dva modela in lahko ob takšni poškodbi tekmujejo z rezervnim modelom. V kategoriji
hydro so najboljši Skandinavci, kar so
znova dokazali tudi v finalih. Popoldne
smo se vsi udeležili treninga na jezeru,
ki je bilo 6 km oddaljeno od prizorišča
prvenstva.
Drugi dan so bile na programu tekme FSR-O offshore (razlago panog najdete na: http://modelar.velenje.si/naviga.htm). Udeležba v FSR-O je bila na
tem prvenstvu zelo množična, tako da
so bili kar trije dnevi namenjeni kvalifikacijskim vožnjam. Tudi naša zasedba
je bila številčnejša kot pred dvema leto-

Samo in Julijan na štartu

ma, saj smo v teh razredih tekmovali kar
štirje. Rezultati in dosežena mesta pa po
pričakovanju. Če ni zadostnega števila
tekem, se takoj pokaže pomanjkanje izkušenj in potrebnega znanja. Skoraj vsi,
Boris, Claudio, Leon in jaz smo uspešno
zapeljali po vodi, vozili z modeli v ovalu
in poskušali ujeti najboljši položaj za leteči start. Po štartu in nekaj prevoženih
krogih pa je že prišlo do prevračanja
modela in ugašanja motorjev. Sam sem
izgubil nadzor nad svojim modelom (zamenjal sem ga s Kitajskim) in se zaletel
v skalo, posledice pa so vidne na sliki.
Če drugega ne, smo vsaj videli, kako vo-

zijo najboljši, in kaj vse bo treba še postoriti do naslednjega prvenstva čez
dve leti.
In končno smo dočakali četrtek, ko
so prišle na vrsto kvalifikacijske vožnje
FSR-V. Že v prvi vožnji je Neli Golavšek v
kategoriji FSR-V 3,5 pokazala, kam meri,
dosegla drugi rezultat in si zagotovila finalno vožnjo. Julijan, ki je bil na vrsti takoj za njo, je imel nekaj smole, pa še en
krog so mu odšteli. Seveda smo se takoj
pritožili, vendar je odločitev glavnega
sodnika ostala dokončna.
V petek zjutraj je bila spet prva na
vrsti Neli v FSR-V 7,5, Takoj za njo v dru-

Zadovoljna Neli in Samo po osvojeni prvi medalji v FSR-V 3,5
Srebrna medalja Julijana v FSR-V 7,5
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Neli je Sloveniji priborila prvo medaljo na svetovnih prvenstvih v kategorijah FSR.

gi skupini pa Julijan in Tadeja. Julijan je
z drugim rezultatom v skupni uvrstitvi
pokazal, kam sodi v tem razredu, Tadeja
pa je imela smolo, saj ji je po 10 minutah model odrinil in prevrnil francoski
tekmovalec, kasneje pa je zaradi nervoze prišlo še do diskvalifikacije. Kmalu
zatem smo bili na vrsti člani v FSR-V 7,5.
Iztok Vrhovnik je prvi tek zaključil na
13. mestu. »Malo še izboljšati vožnjo, pa
bo zadosti za finale,« smo ga spodbujali.
Tudi sam sem tekmoval v tem razredu,
pa je po petih minutah zaradi počenega
ležaja na ojnici odpovedal motor in konec je bilo sanj o dobri uvrstitvi. Popoldne je v FSR-V 15 nastopil še Julijan, ki
je veljal za favorita. Po prvi kvalifikacijski vožnji je bil skupno četrti in njegov
drugi finale je bil tu. Za nami je bil zelo
uspešen dan in upali smo, da bomo nadaljevali s takimi vožnjami. V razredu
FSR-V 15 in V 35 nismo imeli nobenega
tekmovalca, čeprav je bil prijavljen Samo

Poškodbe na Janezovem modelu
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Golavšek. Svoja čolna je pustil doma,
da bi se na prvenstvu lahko posvetil izključno pripravi modelov in motorjev
za Neli in Julijana, kar se je tu pokazalo
kot dobra odločitev. S petimi modeli je
imel obilo dela.
Za nas prosto soboto smo dopoldne
izkoristili za obisk in ogled bližnjega Lillehamerja, mesta, kjer so bile leta 1994
zimske olimpijske igre, popoldne pa
smo se posvetili pripravi modelov za
tretjo in četrto vožnjo v offshoru, ki sta
sledili v nedeljo.
Skupaj s Claudiom sva v treh vožnjah
zmogla toliko kot najboljši v eni sami.
Popoldanski trening se je za Borisa zelo
slabo končal. Madžar Kiss je na njegovem »Lazarju« naredil luknjo v trup in
odtrgal nosilec motorja. Posledice so
bile takšne, da je naslednji dan moral voziti s katamaranom, ki se v prvih dveh
vožnjah ni kaj dobro obnesel. Uspešen
štart, nekaj krogov, nato pa prevračanje
modela in konec tekmovanja. Leonu je
nagajal motor, kljub veliki začetniški nervozi pa je le napravil nekaj krogov in
pridobil nove izkušnje.

Julijan na stopničkah za najboljše
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Popoldne sta bila na vrsti še Neli
in Julijan v FSR-V 3,5. Neli je izboljšala
in obdržala svoj položaj, Julijanu pa je
zmanjkalo nekaj krogov in je končal na
13. mestu. V torek so bile na vrsti še kvalifikacije v FSR-V 7,5. Julijan je izboljšal
izhodišče s tretjim kvalifikacijskim mestom, Neli pa potrdila deveti rezultat.
Tadeja je imela v drugem teku težave z
zobnikom in dobra uvrstitev je splavala po vodi. Na vrsti za drugo vožnjo sta
bila še Janez in Iztok, vendar v močnem
vetru in valovih rezultata nista mogla
popraviti. Zato pa je Julijan popoldne
v FSR-V 15 izboljšal rezultat za finale in
prišel na tretje mesto. Model v tej kategoriji oz. motor je povzročal kar nekaj
težav in dodatnega dela. Ker je bil preglasen (dovoljena glasnost je 80 decibelov), ga je Samo pokril s pokrovom ter
oblepil resonančno cev, izpuh in notranjost modela z gobasto zaščito.
Sreda, 9. avgusta, je bila sprva namenjena treningom finalistov, vendar so
dopoldne opravili še drugi kvalifikacijski tek v FSR-V 35, nato pa začeli s treningi. Neli, Julijan in Samo so opravili še
zadnje nastavitve modelov in ugotavljali
predvsem glasnost motorja za V 15, preostali pa smo se odpravili na ogled Osla.
Četrtek in finale v hydru in offshoru. Največ uspeha so imeli Norvežani in
Švedi. Z zanimanjem smo si ogledali vožnje, taktiko ter tudi modele, ki smo jih
pošteno premerili in poslikali. Vse kdaj
pride prav, predvsem pa bo to skušal s
pridom izkoristiti Leon, ki je nabavil
enak model, kot ga vozi svetovni prvak
Norvežan Rune Anderssen.
Za petkov finale smo bili polni pričakovanj, saj smo imeli po dva finalista v
vseh mladinskih razredih. Že prva jutranja tekma je bila za nas uspešna, saj si je
Neli v FSR-V 3,5 po napornih 30 minutah privozila tretje mesto. Boljša sta bila
le brata Mathias in Christian Hof. Sledile
so še meritev prostornine motorjev in
čestitke glavnega sodnika Scafta prvim
trem tekmovalcem.
V FSR-V 7,5 sta bila v igri za medalje
oba, Neli in Julijan. Julijan je vso tekmo
lovil Nizozemca Van Ieperena, vendar

Podpis

je po tekmi povedal, da ni šel čisto »na
nož«, ker je bolj čuval drugo mesto. Po
pol ure napete dirke smo Slovenci dobili še srebrno medaljo in eno peto mesto.
Po odmoru smo nestrpno čakali na našo
najmočnejšo mladinsko kategorijo in Julijana. Vsi in tudi sam smo prav tu priča2
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kovali največ. Toda Julijanu ni bilo usojeno, da bi se veselil še ene medalje, saj
se je zataknilo že na startu. Motor se je
zavrtel v napačno smer in model je obstal v vodi nekaj metrov stran od pomola. Preden so ga reševalci prinesli nazaj,
so najhitrejši prevozili že tri kroge. Kaj
več kot 10. mesto se ni dalo doseči, pa
še vso tekmo je moral paziti na glasnost,
saj bi sicer sledila diskvalifikacija.
Seveda smo z zanimanjem spremljali tudi vožnje v članski konkurenci.
Predvsem je bila napeta in dramatična
vožnja v FSR-V 7,5. Ves čas polurne dirke sta se v vodstvu izmenjevala Anglež
Dave Marles in Francoz Erich Costa.
Med prehitevanjem se je Erich komaj rešil iz prevračanja, Marles pa je vodil že
za pol kroga. V zadnji minuti sta imela
tri kroge prednosti pred drugimi, ko
je Marlesu odpovedal motor. Costa je
zmagal, Hauenschild nadoknadil zaostanek, Marles pa se je moral zadovoljiti s
tretjim mestom. Erich je pokazal kako
se vozi tudi v FSR-V 15, kjer je zmagal
pred Maurom Braghierijem (izdelovalec
motorjev CMB). V najmočnejši kategoriji FSR-V 35 (bencinski motorji) je prvo
mesto osvojil Braghieri.
Zvečer je bila slovesna podelitev
medalj najboljšim in tudi slovenska zastava se je dvignila dvakrat. Sicer ni bilo
slišati naše himne, vseeno pa smo bili
zadovoljni. Rezultate in druge utrinke
s prvenstva si lahko ogledate na uradni
strani organizatorja http://www.rcboat2006.com.
Med prvenstvom je bilo tudi zasedanje sekcije FSR. Nekaj odločitev, ki smo
jih sprejeli, se je večinoma nanašalo na
varnost tekmovalcev in reševalcev, organizacijo 16. svetovnega prvenstva FSR
čez dve leti pa je dobil Lenno v Italiji.
Za konec lahko rečemo, da nam je
končno le uspelo osvojiti medaljo na
svetovnem prvenstvu FSR. Zaslužni za
to so Neli in Julijan, ki sta tako dobro
vozila, in Samo, ki je izvrstno pripravljal
čolne in motorje. Medalje pa niso prišle
same od sebe. Ta zasedba se že nekaj let
udeležuje tekem po Evropi, zato vrhunski rezultati niso naključni. Cena za to
pa je kar visoka, saj večino stroškov v
glavnem nosijo sami. Društvo, katerega
člani so, pomaga po svojih močeh, nekaj
malega primaknejo tudi sponzorji in donatorji. Morda se bodo razmere zdaj po
osvojenih prvih medaljah tudi v tem pogledu vendarle izboljšale.

Neli Golavšek, rojena leta 1988, je
članica kluba Modelar Velenje.
Letos avgusta je na 15. svetovnem
prvenstvu radijsko vodenih modelov
čolnov Naviga 2006 na Norveškem
dosegla tretje mesto v kategoriji
FSR-V 3,5. Tako je osvojila prvo kolajno v tem športu za Slovenijo v tridesetletni zgodovini svetovnih prvenstev.
Neli modelarstvo pojmuje kot adrenalinski šport, saj na dirki tekmuje
kar dvanajst modelov hkrati, ki drvijo po progi s hitrostjo do 80 km/h in
od tekmovalcev, ki jih upravljajo, zahtevajo trideset minut popolne zbranosti. Neli je zelo ponosna na velik
uspeh na Norveškem, ki ga je dosegla
tudi po zaslugi očeta – izvrstnega mehanika. Tehnična dovršenost, spretnost in inovativnost, ki jo oče vlaga v
konstruiranje modelov, in njena zbranost na tekmah, so zagotovilo za vrhunske rezultate. Seveda se tudi Neli
spozna na mehanikarska opravila in
po tekmi sama poprime za orodje,
razstavi in očisti motor in druge dele
svojega modela, da ne omenjamo njene natančnosti pri pripravi modelov
za barvanje. Zagotovo bi bilo precej
neobičajno, če bi kot najstnica že
sama obvladala vse modelarske spretnosti, potrebne za izdelavo vrhunskih modelov, ki so v nekaterih detajlih že prava mala znanost.
Neli se je za modelarstvo navdušila pred štirimi leti na svetovnem
prvenstvu na Poljskem, kjer je še kot
gledalka navijala za slovensko reprezentanco, v kateri sta tedaj tekmovala
njen oče in dve leti mlajši brat Julijan.
Enako kot oče in brat je kmalu tudi
Neli začela dosegati izvrstne rezultate. Posebno rada se spominja tekme v
italijanskem Lenu, kjer je že leta 2003
v močni konkurenci osvojila tretje
mesto. Njene police krasijo številni
pokali s tekem na Nizozemskem, v
Nemčiji, Italiji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Avstriji in seveda z domačih državnih prvenstev.
Do letošnjega dosežka je bila najbolj
ponosna na osvojeno drugo mesto v
lanskem srednjeevropskem pokalu.
Na teh športnih srečanjih jo poleg dirkanja privlači tudi druženje z
ljudmi iz različnih krajev sveta. Dejstvo, da je modelarstvo pretežno moška domena, je zaenkrat prav nič ne
moti. Še več, želi si tekmovati in seveda zmagovati, za kar bo tudi v prihodnje izkoriščala vse svoje sposobnosti.
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