Propozice
Pořadatelé:
Svaz modelářů ČR, z.s. prostřednictvím pověřeného klubu
LMK Děčín 295, ve spolupráci s
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Děčín
Teplická 344/38, Děčín 4
reditelka@ddmdecin.eu
POŘÁDAJÍ A ZÁROVEŇ VÁS ZVOU

Vánoční rampouch 2021/
„ MISTROVSTVÍ ČR 2021
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

V KATEGORIÍCH F1N, A6 A P3„
Č. soutěže:
21
Datum:
29.-30.5.2021 18.12.2021 (-Změna termínu oproti kalendáři)
Místo:
V tenisové hale u HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ /za Lídlem/
Kategorie haly:
II. kategorie (výška haly viz schéma na konci propozic)
Ředitel soutěže:
Vít Privara
Pravidla (Kat):
Kategorie dle sportovního řádu ČR (A6, P3) a pravidel FAI (F1N)
Jury:
Bude stanovena před zahájením soutěže na místě
Protesty:
Písemně dle pravidel s poplatkem 300 Kč
Výsledková listina: E-mail + kalendář SMČR
Uzávěrka přihlášek: 1.12. 2021
(Vít Privara, Ludvíkovice 158, 407 13, okr. Děčín,
tel.+420 732 555 088, e-mail: vit.privara@seznam.cz)
Do přihlášek uvádějte: Jméno, Příjmení, klub, licenci, rok nar., email (pro zaslání výsl.listiny)
Vklady:
Senioři:
200 Kč
Junioři, žáci: 100 Kč
- Při dodatečném přihlášení na místě příplatek + 100 % vkladu
Vyhlášení:
Nejlepší účastník z ČR získá titul „Mistr České republiky“,
U žáků bude vyhlášeno pořadí dle věkových kategorií.
Pořadí juniorů bude vyhlášeno při účasti min. 5 soutěžících.
- Mladší žáci: narození od roku 2009
- Starší žáci: narození od roku 2006 do 2008
- Junioři: narození od roku 2003 do 2005
- Senioři: narození do roku 2002
Ubytování:
Každý účastník si obstarává sám.
Možnost ubytování v areálu.
Stravování:

Co se týká restaurace, bude zajištěno celodenní stravování pro
účastníky formou výběru z hotových jídel i jídel minutkových.
Další informace:
Hochwalderová
777 457 555
reditelka@ddmdecin.eu
Privara
732 555 088
vit.privara@seznam.cz

Doporučení pořadatelů pro snadnou identifikaci:
Doporučujeme soutěžícím, aby měly modely pro kategorii F1N označeny sportovní
licencí.
PLÁNOVANÝ SOUTĚŽNÍ PROGRAM:
(program může být před zahájením nebo v průběhu soutěže upraven dle potřeb pořadatelů)
18.12.2021- dopoledne- Soutěž F1N
8:00
8:30 - 9:00
9:15
9:30
10:15
11:00
12:00

- halová házedla

- Otevření haly- Volný tréning, příprava haly
Příprava promítání průběžných výsledků, ozvučení
- Dodatečné přihlášení
Přihlášení na místě +100 % vkladu
- Oficiální zahájení MČR F1N
Uvítání na soutěži, představení časoměřičů, …
- Zahájení 1.série (3 lety) soutěžních letů
Létá se na jednom startovišti, následuje tréning
- Zahájení 2.série (3 lety) soutěžních letů
Létá se na jednom startovišti, následuje tréning
- Zahájení 3.série (3 lety) soutěžních letů
Létá se na jednom startovišti, následuje tréning
- Slavnostní vyhlášení

18.12. 2021- odpoledne- Soutěž A6, P3

- modely na gumový pohon

11:30-12:00 - Dodatečné přihlášení
Přihlášení na místě +100 % vkladu
12:15
- Oficiální zahájení MČR A6, P3
Uvítání na soutěži, představení časoměřičů, …
12:30- 14:20 - 1.+2.kolo soutěžních letů
Létá se na dvou startovištích
14:20- 16:10 - 3.+4.kolo soutěžních letů
Létá se na dvou startovištích
16:10- 18:00 - 5.+6.kolo soutěžních letů
Létá se na dvou startovištích
18:15
- Slavnostní vyhlášení, ukončení soutěže

Poznámka:
Vzhledem k aktuální situaci je nutné dodržovat platná protikoronavirová opatření.

