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Vyhlašovatel          Svaz modelářů ČR z.s. 
Organizátor   klub lodních modelářů „Delta“ Pardubice p.s. , č.48 
Číslo soutěže  LO – 48/1   
Datum konání  29.-30.5. 2021       
Místo      Autokemp „Buňkov“ Břehy u Přelouče 
Kategorie                          FSR V-3,5 elév, FSR V-3,5; FSR V-7,5; FSR V-15; FSR V-27, FSR V-35 
Pravidla                             NAVIGA s doplňky 
Hlavní pořadatel            Josef Navrátil  
Hlavní rozhodčí            Anna Navrátilová CZ-28/A 
Rozhodčí             Jana Slavatová FSR 06, Šárka Vaněrková CZ-32/B 
Techn. zabezpečení          členové klubu „Delta“ Pardubice  
Přihlášky                           písemně do 25.5.2021, pozdější přijetí do soutěže –dvojnásobný 

vklad (jméno a přijmení, adresa, číslo licence, klub, soutěžní 
třídy, 4 frekvence vysílače, nebo čísla kanalů, čísla 
transporderů)na pepa.pce@seznam.cz, nebo anav@seznam.cz 

Možnost elektronických přihlášek na www.alloush.cz  
Kmitočet                           27Mhz,40Mhz,2,4Ghz 
Adresa   Josef  Navrátil  
    JUDr. Krpaty 1389 
    530 03 Pardubice 

e-mail: pepa.pce@seznam.cz 
Vklady                              senioři 350 Kč za třídu 

junioři a nevýděleční 150 Kč za třídu,elévové 100 Kč 
třetí a další model 100 Kč za třídu 
Při prezentaci proběhne kontrola průkazů  

Informace   na telefonu +420 774 980 930 
Protesty písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč do 30 minut po incidentu 
Občerstvení             v restauraci v místě soutěže 
Počítaní kol             elektronicky zabezpečuje p.Vojtěch Vaněrka 
 
Upozornění:   Všichni závodníci a doprovod jsou povinni dodržovat aktuální  
    opatření ministerstva zdravotnictví z důvodu omezení šíření  
    nemoci Covid 19. 
    Vzhledem k tomu, že jak ubytování, tak přístup na organizované 
    akce bude nejspíše vyžadovat „Kontrolu“ účastníků s ohledem na 
    Covid 19 – antigenní test (možno i ze zaměstnání) ne starší 72 
    hodin, potvrzení o prodělané nemoci, certifikát o provedeném  
    očkování. V případě testování dětí může zákonný zástupce  
    čestným prohlášením doložit, že dítě bylo negativně testováno ve 
    škole. U prezentace mít připravený aktuální kontakt na sebe i na 
    doprovod (tel.číslo). 
 

Pokud toto účastník soutěže nedoloží při prezentaci (i za jeho 
doprovod), nebude přijat do soutěže. 

 
Časový rozvrh            28.5. 2021 

od 13.00-18.00 hod. trénink 
                                         29.5. 2021 

od 7.00 - 8.00 prezentace 
od 09:00 hod. rozjížďky 
po skončení rozjížděk trénink do 18.00 hod. 

    30.5. 2021 
od 09:00 hod. finále + vyhlášení výsledků 

 
 



UBYTOVÁNÍ 
a) AUTOCAMPING Buňkov Břehy  +420 774 708 951; www.bunkov.cz 

V Autokempu ubytování objednat co nejdříve 
 
Přelouč – 3 km od Autokempu Břehy u Přelouče 

b) Ubytování u Václava – www.prelouc-ubytovani.cz tel:+420 777 164 945; +420 7777 
164 946 

c) Pension Na Staré poště – www.pension-nastareposte.cz tel: +420 602 709 427 
d) Ubytování Lohenice u Přelouče www.ubytovani-prelouc.cz tel: +420 776 783 966 

 
UBYTOVÁNÍ SI ZAJISTÍ KAŽDÝ ZÁVODNÍK SÁM  
Na Vaší účast se těší pořadatelé  

 
         

 


