
                                             

                   

Mistrovství České republiky modelů termických větroňů kategorie F3J  s mezinárodní
účastí.

PROPOZICE

Číslo soutěže:             36 
Vyhlašovatel soutěže: Svaz modelářů České republiky.
Pořadatel:                   LMK Litomyšl
Datum konání:            13 - 14.9. 2014
Kategorie:                        F3J Senioři + Junioři
Místo konání:              GPS 49°45'13.631"N, 16°14'48.438"E 
                                    Letiště Aeroklubu Polička (spodní část)(ne u hangárů)
                                    příjezd  od hlavní silnice   Litomyšl - Polička  
                                    Příjezd od Litomyšle – odbočit za vesnicí Lezník  doprava        
                                    Přijezd  od Poličky – odbočit před vesnicí Lezník doleva 
                                    GPS odbočky  49°44'25.051"N, 16°16'0.742"E 

Soutěžní kategorie:    Mistrovství České republiky modelů termických větroňů 
kategorie F3J s mezinárodní účastí.
 
Podmínka účasti: Startovat mohou pouze soutěžící, kteří v letech 2013 až 2014 se 
zúčastnili minimálně jedné soutěže zapsané do Kalendáře soutěží leteckých modelářů a 
mají vylepenou známku na r. 2014 v Členském průkazu SMČR. . Cizinci s platnou licencí 
F.A.I.   

                                
Pravidla: Dle pravidel F.A.I. pro F3J platných v r. 2014. Bude uplatněna vyjímka ze 
                Sportovního řádu ČR 7.5.2. odstavec 1) možnost startu na el. Navijáku

Monitor rušení: Není k dispozici.

Hodnocení výsledků: Základní kola 8, finále  3.  

Jury: Ing. Petr Cejnar (zástupce SMČR) a dva zástupci ze startujících. 
              
Ředitel soutěže:         Jaroslav Vostřel

Startér:   Jaroslav Vostřel

Výpočty výsledků:  Lžičařová Věra

http://beta.mapy.cz/
http://beta.mapy.cz/


Startovné:              300,- Kč, senioři nad 62 let junioři a žáci 100,-Kč

Protest:  Se  podává  ihned,  nejpozději  po  ukončení  letu  skupiny,  řediteli  soutěže
společně s vkladem 300,-Kč. V případě kladného vyřízení se vklad vrací.

Přihlášky: Do neděle 6.září 2014.Přihlášky (a počet stravujících se pilotů a pomocníků)  
                na Jaroslav Vostřel, Sebranice 164, 569 62  tel. 604 23 99 77,samba@f3j.com
                 Jídlo již nebude možné doobjednat  v sobotu ráno.                     
                
                 V přihlášce uveďte čísla třech používaných frekvencí (kanálů). 
                  
                 
                      
Stravování: . Stravenky na 3 jídla za 210,-Kč. Obědy v sobotu a neděli na letišti.           
                    Sobotní věčeři bude zajišťovat v restaurace na koupališti která bude
                     v provozu i s obsluhou.    
                      Na letišti bude v sobotu i v neděli stánek s občerstvením.
                         
                   
                                                              
Sobotní večer:   Sejdeme se ve sportovním areálu(na koupališti v restauraci
                      U  Hastrmana) v Sebranicích ( 2km od letiště  polní cestou,po silnici 10 
                       km), zde bude podávána večeře. Pro zájemce je možnost odvozu  z 
                      letiště na koupaliště a zpět. Na koupališti je společenská místnost, kde 
                       je možnost přespání (na podlaze, vlastní karimatka, spacák)
    http://www.sebranice.cz/index.php?nid=724&lid=cs&oid=58071
    http://www.sebranice.cz/index.php?nid=724&lid=cs&oid=2703190      

 Vyhodnocení :   první 3 soutěžící  v každé kategorii obdrží poháry 
                       Po vyhlášení bude vylosována tombola                

Ubytování:   1. Ve vlastních stanu nebo karavanu přímo na letišti(zdarma)
2. Na koupališti ve velké společné místnosti na podlaze (vlastní karimatka 

a spacák) (zdarma)
3. Ve stanu nebo karavanu v areálu koupaliště v Sebranicích (zdarma)
4. http://www.penzionsirokydul.cz/      3km od koupaliště
5. http://penzion.lubna.cz/cz/kontakt/   3km od koupaliště
6. http://www.penzion555.cz/cs/     7km od koupaliště
7. http://www.upurkmistra.cz/           7km od koupaliště
8. http://www.pivovar.hotel-cz.com/      7km od koupaliště
9. http://www.penzionadela.cz/         7km od koupaliště
10. http://www.penzionnachalupe.cz/      7km od koupaliště
11. http://www.penzionotakar.cz            7km od koupaliště    
12. http://www.senknoziredobroty.cz       7km od koupaliště    

Na letišti a koupališti je možné spát , již z pátka na sobotu.
                 
Závěrečné ustanovení: Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené
                                    nedbalostí startujících a jejich pomocníků během letové ani 
                                    kulturně společenské části.
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Prezentace a přejímka modelů:  12.září– pátek 18,00 – 20,00 hod. 13 září sobota      
                                                            7,30 – 8,45 hod.
 
Program:                       Sobota:  7:30 – 8:00 prezentace a zahájení na letišti
                                                   8:00- 8:45 natažení navijáků
                                                   9:00- 18:00 soutěžní lety (přestávka na oběd 45 min.)
                                                    

                                      Neděle: 9:00-15:00 soutěžní lety (přestávka na oběd 45 min.)

                                                   16:00 vyhlášení výsledků

    Časový harmonogram se může měnit z důvodu nepřízně počasí, nebo jiných okolností.
                                                        
                                                                                                      
Organizační pokyny: 
                                  - akumulátory bude možné nabíjet večer na koupališti.
                                   - na letišti bude k dispozici TOI a voda

                                 
                                         


