MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
leteckých modelářů
s mezinárodní účastí
Kategorie F1D
pod patronátem starosty města Tachova
pana Mgr. Ladislava Macáka

Světce u Tachova
4. - 6. června 2021
odloženo na září, rozhodnutí o termínu konání proběhne 16.-18.8. 2021
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Pořadatel :

Svaz modelářů České republiky

Pověřený klub :

Leteckomodelářský klub Plasy, reg.č.214

Číslo soutěže :

Le – č. 22

Kategorie MČR :

F1D

Pravidla :

Sportovní řád FAI s povolenými
odchylkami od pravidel Sport.řádu ČR

Místo konání :

Světce u Tachova, jízdárna

Datum :

4. - 6. června 2021 odloženo

Ředitel soutěže :

Ing. Ivo Kornatovský

Hlavní rozhodčí :

Pavel Bejček

Jury :

Ing. Ivan Hořejší, Pavel Bejček, +1

Pravidla pobytu :

soutěž se koná v rekonstruovaných prostorech jedné
z největších jízdáren v Evropě, postavené v letech 18581860 rodem Windischgrätzů, každý účastník se bude řídit
provozním řádem MČR se kterým bude seznámen před
zahájením, prostor není vytápěn

Přístup :

postupová kritéria dle rozhodnutí komise volného letu pro
rok 2021, platná licence SMČR, je povolena účast
zahraničních soutěžících – průkaz FAI a doklad o osobním
pojištění zákonné odpovědnosti

Vklady :

300 Kč, 150 Kč – žáci – po uzávěrce 500Kč (250Kč)

Hodnocení :

vítěz kategorie – titul Mistr ČR

Protesty :

podle Sportovního řádu ČR s vkladem 100Kč

Přihlášky :

Ivo Kornatovský, Pod nádražím 128, 331 01 Plasy
Gsm 602 445 455, Email : adpro@iol.cz,

Uzávěrka přihlášek :

28. června 2021 odloženo

Program :

pátek 4. 6. 2021 (případně čtvrtek, středa)
10:00 – 19:00
trénink
sobota 5. 6. 2021
7:00 – 8:00 prezentace soutěžících
7:00 – 9:00 trénink
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9:20
slavnostní zahájení MČR
9:30 – 19.00 soutěžní lety
neděle 6. 6. 2021
7:00 – 7:40 trénink
8:00 – 16:00 soutěžní lety
vyhlášení výsledků do půl hodiny po skončení
soutěžního dne
Občerstvení : Pořadatel nezajišťuje, je možná domluva na dovozu jídla z města.
upřesnění později
Ubytování :

Pořadatel nezajišťuje

Za pořadatele :
Ivo Kornatovský
LMK Plasy

Pavel Bejček

Pavel Voltr
MKS Tachov
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Jízdárna ve Světcích
Projekt záchrany jízdárny ve Světcích je od roku 2000 financován z prostředků Města Tachova a dotacemi
přidělenými Ministerstvem kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví. Rekonstrukce objektu
nadále pokračuje.

http://www.jizdarna-svetce.cz/
Největší česká jízdárna a druhá největší jízdárna ve střední Evropě (hned po Španělské dvorní
jízdárně ve Vídni).
Budova světecké jízdárny v sobě spojuje prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby.
Jízdárna je opatřena velmi pozoruhodným krovem s tzv. lucernou – hranolovým světlíkem, kterým do jízdárenské
haly přichází nejvíce osvětlení.
V roce 1861 musela být celá stavba doslova zjevením. Dispoziční řešení bylo plně podřízené účelu – jízdárna
obsahovala v suterénu kovárnu, sklady, uhelnu, byt kováře, prostory pro odvoz hnoje (shoz přímo na vozy), v
patrech se nacházely lóže, ochozy a obytné pokoje s toaletami. V Jízdárně bylo možno ustájit 24 koní. Jízdárna
tak umožňovala jedinečné zázemí jak pro koně tak i pro návštěvníky a jezdce. Nejkrásnější místností je knížecí
lóže, odkud byl v minulosti, stejně tak jako i dnes, jeden z nejhezčích výhledů do jízdárenské haly.
Původní majitel : generál Alfréd Windischgrätz, syn JUDr Alfred II Windischgrätz
výstavba objektu v letech 1858 – 60, Alfred II ukončil stavební aktivitu ve Světcích po smrti otce, jízdárna hotova,
zámek zpoloviny.
Jízdárna: délka budovy - 60,2 m, šířka - 52 m, celková výška - 26,3 m, obestavěný prostor - 33,715 m3 , samotná
hala - 20 x 40 m (valbová střecha - dřevěné rámové oblouky), výška 23m
využití svahu do kterého je stavba usazena
náročně řešená technická architektura - sloh románský + gotika
17.12.1981 výnosem Ministerstva kultury objekt odpamátněn
7.3.1991 objekt opět zapsán do seznamu kulturních památek
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Nabídka ubytování nedaleko :
Park Hotel Tachov
Zámecká 1395, 347 01 Tachov
http://www.parkhoteltc.cz/
parkhotel@cmail.cz
Hotel Garni
Pivovarská ulice 1371, 347 01 Tachov
http://www.garnihoteltachov.cz/kontakt/
recepce@garnihoteltachov.cz
REVIS, vzdělávací středisko Tachov - ubytování
Školní 1094, 347 01 Tachov
http://www.revis-tachov.cz/ubytovani-tachov.html
info@revis-tachov.cz
Pension POHODA Vítkov, Mrs. Ilona Rathausová,
Vítkov 75, Tachov
rathousova.ilona@seznam.cz
Penzion U Švábků - Dlouhý Újezd (4 km from Tachov)
Dlouhý Újezd 178
info@usvabku.cz
Penzion Obora (10km from Tachov)
Obora 70, Tachov
penzion.obora@centrum.cz
Hostinec U Soudku (3km from Světce) (pension, restaurace)
Svobodka 60, 347 01 Tachov
Radek Janča
Tel.: +420/ 774 441 105, 774 441 108
janca@hostinecusoudku.cz
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