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Propozice a pozvánka na Mistrovství ČR modelů větroňů kategorie F3B 
 

Mladá Boleslav 2.-4.září 2011 
 
Pořadatel: Svaz modelářů České republiky a Libeňský modelářský klub Praha 8 
 
Kategorie: rádiem řízené modely větroňů kategorie F3B dle pravidel pro rok 2011 
 
Číslo soutěže:  36 
 
Místo konání: Letiště Aeroklubu Mladá Boleslav, GPS 50°24'2.559"N, 14°53'55.439"E 
 
Termín: 2. – 4. 9. 2011, pátek-sobota-neděle  
 
Přístup: dle sportovního řádu ČR pro let.modeláře č.2,čl. 2.2., platná licence pro rok 2011 
 
Ředitel soutěže: Pavel Marek 
 
Členové jury : ing. Jiří Kohout, Libor Malák, ing. Tomáš Bartovský 
 
Program soutěže: 
 
Čtvrtek 8.9.2011: 
od 15:00  příjezd,volný trénink,ubytování 
 
Pátek 9.9.2011: 
6:00-7:30 prezentace, příprava navijáků 
7:30-7:45 nástup soutěžících, zahájení soutěže 
8:00-19:00 soutěžní lety 
 
Sobota 10.9.2011: 
7:30-18:00 soutěžní lety 
od 19:00  společenský večer v budově aeroklubu, hudba-tanec 
 
Neděle 11.9.2011: 
7:30-15:00 soutěžní lety 
    16:00  vyhlášení výsledků 

 
Uvedené časy prosím berte jako závazné! 
 
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu . 
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Soutěžní vklady: 
Senioři 700,-Kč, junioři a žáci 500,-Kč 
Při opožděném přihlášení a platbě po 15.8. se vklady zvyšují na 900,-Kč, respektive 700,- Kč u juniorů a žáků! 
Přihláška musí obsahovat: jméno soutěžícího, číslo licence,čísla minimálně dvou vysílacích kmitočtů a jméno 
jednoho pomocníka ( je-li zároveň soutěžícím).   
Soutěžní vklady zasílejte na účet č.   2296072001/5500 vedeném u Raiffeisenbank    do 15.8.2011 ! 
Jako variabilní symbol udávejte číslo licence, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení! 
Přihlášky zasílejte do 15.8.2011   na adresu: pamaheli@gmail.com 
Hodnocení:  
3 nejlepší soutěžící v kategorii seniorů obdrží diplomy, medaile a věcné ceny 
Protesty: 
Přijímají se pouze písemně s vkladem 500,- Kč nejpozději 30 minut po události, které se protest týká. Protesty 
přijímá ředitel soutěže a řeší ho společně  se jury. Pokud bude protest uznán, vklad 500,-Kč bude vrácen. 
Ubytování: 
Pořadatel nezajišťuje! Pro soutěžící jsou možné tyto alternativy: 
-kempování ve vlastních stanech na ploše těsně v dosahu hlavní budovy aeroklubu, na vyhrazeném místě 
k tomuto účelu. Cena je 50,-Kč za stan a noc. Sociální zařízení aeroklubu je k dispozici 
-ubytovna cca 100 metrů od letiště, zrekonstruovaná budova, slušné jednání,  Tel: 608000296 
-penzion Jizera-cca 8 km od letiště, Tel:326 723 154 Mobil:602 961 309  
Občerstvení na ploše: 
Pořadatel nezajišťuje! 
Každý večer bude k dispozici zrekonstruovaný letištní bar, včetně venkovního zastřešeného sezení pro cca 40 
lidí. Pivo, nealko, maso na grilu… 
WC: 
Na letové ploše bude k dispozic mobilní toaleta. 
Upozornění: 
Členové SMČR jsou pojištěni hromadnou pojistkou. 
Všichni soutěžící musí předložit licenci SMČR s platnou známkou pro rok 2011! 
Dle sportovního řádu SMČR pro rok 2011 musí být všechny soutěžní modely označeny číslem licence 
soutěžícího! 
Letový prostor se nachází v bezprostřední blízkosti města Mladá Boleslav ! Proto všechny soutěžící 
žádáme o 100% disciplinovanost a dodržování letových pokynů pořadatelů. V případě jakéhokoliv 
úmyslného porušení letové kázně, které by ohrožovalo zdraví či majetek okolních obyvatel, stejně tak 
bezpečnost letového provozu letiště aeroklubu, bude soutěžící okamžitě diskvalifikován! 
 
Další průběžné info: www.f3x.org 
 
Těšíme se na vaší účast! 
Za Libeňský modelářský klub 
Pavel Marek 
Tel: 777803211 
E-Mail: pamaheli@gmail.com 
 
 
 

 


