
11. Těrlická plachta 

 

1.10. – 3.10.2021  

 V areálu RS Na Vyhlídce na 

Těrlické přehradě 
 

Jedná se o setkání rádiem řízených modelů plachetnic třídy NSS-A, B, C  

a RG-650. Vítány jsou všechny (i mimo uvedené) typy plachetnic bez strojního 

pohonu.   

 

Tato akce je plně dobrovolná a odpovědnost za případné škody nese každý 

účastník na své triko. Případné škody a náklady spojené se setkáním si hradí 

každý z vlastní kapsy. 

 

UPOZORNĚNÍ: - V prostoru konání soutěže může být prováděn foto a video 

záznam pro účely dokumentace, propagace a budoucí propagace 

takovýchto modelářských akcí. Vstupem do prostoru konání soutěže 

souhlasíte se zveřejněním  záznamů. 
 

Přihlášky:  https://www.klom.cz/terlicko-2021/ 

Uzávěrka přihlášek: 23.9.2021 
 

Pravidla: 
    NSS-A,B a C: - dle upravených národních pravidel NSS 

                          - z časových a technických důvodů jsou možné společné jízdy 

    RG-650: - nutno dodržet parametry třídy 

    Nedělní Regata: - Start s tzv. hendikepem (Poslední ze sobotních jízd startuje                                                                                                                                                      

---------------------------- jako první, …, první ze sobotních jízd startuje jako poslední) 

 

Hodnocení jízd: 
    NSS-A,B a C: - dle výpočtů Naviga 

                           - bez bodového hodnocení 

    RG-650: - součet všech pořadí jednotlivých jízd na 30 minut 

    Nedělní Regata: - dle pořadí 

    Pátek, sobota a neděle se hodnotí zvlášť. 

 

 

Orientační časový plán (může být na místě upraven): 

Pátek: 12:00 Prezentace – poté průběžně po příjezdu 

 14:00 Začátek jízd o Páteční tradiční těrlickou buchtu 

https://www.klom.cz/terlicko-2021/


Sobota: 9:00 1.jízda RG-650 

 9:30 Oficiální zahájení 

 10:00 1.společné jízdy NSS-A,B a C 

 11:30 2.jízda RG-650 

 12:00 Hodinová pauza na oběd 

 13:00 2.společné jízdy NSS-A,B a C 

 14:30 3.jízda RG-650 

 15:30 3.společné jízdy NSS-A,B a C 

 17:00 4.společné jízdy NSS-A,B a C 

Neděle: 9:00 „Maraton“ Regata NSS-A,B a C a RG-650 

 13:00 Zakončení a vyhlášení výsledků 

 

Ubytování:- každý si ubytování zajišťuje sám 

Ubytování v areálu: 
    - 4 lůžkové chatky - 450Kč za noc (k dispozici jsou 4 chatky) 

    - v případě neúplného obsazení chatky si pořadatel vymezuje právo  

      po domluvě obsadit zbytek chatky  

    - kontakt na ubytování: walenta.rene@iol.cz nebo tel.: 720 752 255 

Další možnosti ubytování: 
    - Penzion Hájenka, Těrlicko (https://penzionhajenka.com) 

    - Hostinec v Zátoce, Těrlicko (https://hostinec-v-zatoce.penzion.cz) 

Kudy k nám:  
Rekreační Středisko Na Vyhlídce - Lipova, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko 

https://goo.gl/maps/7XuQ1xjt8fMy1DUy5 
Přístup do vody postupný, záleží na stavu hladiny vody. 
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