SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
a

MODELÁŘSKÉ KLUBY: RC ÚSTÍ N.LABEM a RCM LUŽICE
si Vás dovolují pozvat na Mistrovství České republiky
rádiem řízených létajících maket letadel s mezinárodní účastí
v kategoriích F4C a F4H,
která se koná dne 19.6. - 20.6.2021
v areálu modelářského letiště

RCM Lužice

PROPOZICE
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Pořadatel:
Organizátor:
Číslo soutěže:
Místo konání:

Svaz modelářů České republiky, z.s.
Modelářský RC Klub Ústí nad Labem a klub RCM Lužice
24
Letiště leteckomodelářského klubu Lužice
(GPS souřadnice: 50.5025611N, 13.7561083E)
Soutěžící kategorie: F4C, F4H
Datum konánÍ:
19.6. - 20.6.2021
Pravidla:
Dle FAI pro rok 2021 s výjimkami pro soutěže v ČR
dle sportovního řádu KlemČR 2021
Uzavírka přihlášek: 12.6.2021 !!!
Vklad:
1100 Kč, při účasti v obou kategoriích: 1400 Kč
(v ceně vkladu zajištěné jídlo a pití, viz níže: občerstvení)
Sportovní jury:
Kopal David (trenér kategorií, technický Delegát CIAM FAI)
Řípa Václav (lektor SMČR)
Dvořáček Miroslav (lektor SMČR, mezinárodní rozhodčí)
Ředitel soutěže:
Petr Schwertling
Přístup: CZ:
Volný – podmínkou je prokázené platné členství v KleM – SMČR
(známka na rok 2021). Doporučená je osobní pojistka modeláře.
ZAHRANIČNÍ:
Zahraniční účastník musí mít platný průkaz příslušné domácí
modelářské organizace nebo platnou sportovní licenci FAI, a musí
se prokázat platnou pojistkou z odpovědnosti za způsobené škody.
Jazyk pro komunikaci: angličtina + němčina. Do uzávěrky soutěže
je nutno alesoň kontaktovat pořadatele. Soutěžící, kteří přijdou
bez ohlášení, nebudou do soutěže přijati!
Hodnocení:
Mistrem ČR se stává nejúspěšnější soutěžící z ČR. První tři
umístění soutěžící z České republiky obdrží pohár a medaili.
Všichni soutěžící obdrží diplomy, výsledkovou listinu a věcné ceny.
Protesty:
Dle sportovního řádu FAI se vkladem 500 Kč
Přihlášky:
Petr Schwertling
tel. číslo: 604 233 962
e-mail: slafis@volny.cz
http://www.f4c-h.cz/hlavni-stranka/
Ostatní:
Start na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace.
V rámci povolených výjimek pro soutěže pořádané v České
republice dle sportovního řádu 2021 nebude instalováno měření
hlučnosti a kontrolní přijímač.

PROGRAM
pátek 18.6.

od 9: 00

sobota 19.6.

neděle 20.6.

od 12:00
od 20:00
8:00 - 8:30
9:00
9:15 – 15:00
10:00 – 18:00
od 18:00
8:00 - 8:45
9:00 – 13:00
cca 13:00

volné letání / tréninkové lety s možností
občerstvení z grilu
příjezd soutěžících, ubytování
společenské posezení s večeří
budíčk se snídaní, prezentace soutěžících
zahájení soutěže
statické hodnocení
soutěžní lety (2 kola) s přestávkou na oběd
vyhlášení průběžných výsledků soutěže,
modelářská veselice s večeří
snídaně
soutěžní lety (3. kolo) s přestávkou na oběd
vyhlášení výsledků soutěže, předání cen

MOŽNO PŘIJET JIŽ VE ČTVRTEK
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ČASOVÉHO ROZVRHU
DLE OKAMŽITÉ SITUACE, POČTU SOUTĚŽÍCÍCH APOD.
Důležité:
Na přihláškách prosíme o uvedení telefonického spojení!
Ubytování: Vedle plochy letiště je možno tábořit ve vlastních stanech a obytných
přívěsech. K dispozici je el. připojení proudu pomocí přípojky 220V,
mobilní WC a pitná voda v nádobách.

OBČERSTVENÍ:
PÁTEK:
večeře
SOBOTA:
snídaně + oběd + večeře
NEDĚLE:
snídaně + oběd
Soutěžící, kteří nepošlou přihlášku v daném termínu, již nebudou mít nárok na
pokázku občerstvení. Pro nepiloty a ostatní je možnost objednání
občerstvení nejpozději do 12.6.2021 – cena činí 500 Kč.
Po celou dobu konání soutěže v místím baru zajištěně neomezené množství
minerální vody (+ sirup), kávy (cukr + smetana do kávy), čaje
a točeného piva. K dispozici POUZE VŠEM SOUTĚŽÍCÍM.

!!! Sebou nutno VLASTNÍ: příbor, hrnek na kávu či čaj !!!
Bližší informace na tel. čísle: 604 233 962
Srdečně Vás zveme! Petr Schwertling a ostatní

