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Celostátní	setkání	mládeže,	lodních	modelářů	

	
	

	

PROPOZICE	
	

soutěže	„Volné	Mistrovství	ČR	žáků	v	lodním	modelářství“	
	

Sedlejov	–	vodní	nádrž	na	návsi	
	

22.	–	24.	června	2018	
	

Soutěž	finančně	podpořili		
Město	Třešť,	Kraj	Vysočina	a	Roman	Frček	

 
 
 
Vyhlašovatel a pořadatel: Klub lodních modelářů Třešť, p. s. ve spolupráci s ZŠ-DDM Třešť  
Datum konání:   pátek 22. června -  neděle 24. června 2018 
Místo konání:   požární nádrž na návsi v Sedlejově u Třeště      
Soutěžní třídy: EX 500, EX Ž, F4 A, F4 B, Eco Mini Standard, Eco Mini Expert, Eco 

Mini Team, FOOTY.  
                                                    Děti a žáci – od 3 do 15 let včetně 

Mládež 16-18 let včetně 
Pravidla: Národní – platná od r. 2014 pro modelářské soutěže SMČR pro rok 

2018,  
Ředitel soutěže:   Ing. Lubomír Boček     
Ved. tech. zabezpečení:            Doležal Drahoslav,  
Hlavní rozhodčí:  Ing. Ludvík Kostelanský  
Rozhodčí a pomocníci: Vičar Miroslav, Ludvík Kostelanský ml., Jakeš Stanislav, Jan 

Procházka, Lubomír Boček, Svatopluk Hubáček, Ladislav Douša, 
Liberda Roman a další osoby ochotné a schopné pomoci. 

Technické zabezpečení: Procházka Jan st., Procházka Jan ml., Vytiska Zdeněk, Schilhab 
Karel, Kadlec Zdeněk, Mezera Zdeněk a další.  

Výpočetní středisko:  Král Tomáš,  
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Podmínky účasti: věk 3 až 18 let, soutěž je určena pro organizované i neorganizované 

zájemce, neřídí sportovním řádem SMČR, není vyžadováno povinné 
členství ve Svazu modelářů ČR ani jiné v organizaci.  

     
Přihlášky: Zaslat v požadované formě (na přiloženém tiskopise) 
    nejpozději do úterý 19. června 2018  
 
elektronicky na email:  bocek.lubomir@centrum.cz     
    přijetí bude potvrzováno e-mailem 
v listinné podobě na adresu:      Ing. Lubomír Boček , Nerudova 1271,  

589 01 Třešť 
Informace hl. pořadatel: Lubomír Boček – tel.: 775 161 091 nebo 724 534 761    

e-mail:  bocek.lubomir@centrum.cz  
Jan Procházka ml. – tel. 606509825 
email:  japrochm@seznam.cz 

     
Kontakt na spolupořadatele: Dům dětí a mládeže Třešť, Barvířská 30/15, Třešť, PSČ 58901 

Web: www.ddm.zs-trest.cz 
E-mail: ddm@zs-trest.cz 
Telefon: 567 224 986 
zástupce ředitele pro DDM tel. 723 229 622, pí Hamerníková,  
 

Poznámka:  
Pokud se soutěžící nemůže z předem známého důvodů prezentovat osobně do soutěže v pátek 22. 6. 
2018,  pošle správně vyplněnou přihlášku a dohodne se s pořadatelem, bude mu umožněno vyjímečně 
startovat v soutěži, i když přijede v sobotu ráno 23. 6. 2018 před zahájením soutěžních jízd.  
 
Organizační a technická ustanovení: 
 
Ceny a odměny: První tři soutěžící v každé soutěžní třídě získají pohár nebo medaile a diplom 

případně věcnou cenu.  
Pojištění: Účastníci volného mistrovství ČR se soutěže účastní na vlastní riziko,  
Protesty: Podává plnoletý zástupce soutěžícího nebo ved. výpravy do 30 min. po 

incidentu s vkladem 300,- Kč hlavnímu rozhodčímu podle pravidel. 
Cestovné:                      Náklady si hradí každý soutěžící účastník sám případně vysílající organizace  
Ubytování: Každý účastník si zajišťuje ubytování dle pokynů - viz. „Možnosti ubytování“ 
Stravování: Každý účastník individuálně na vlastní náklady. V místě soutěže u vody bude 

stánek s občerstvením 
Startovné: Každý účastník zaplatí základní startovné 80,- Kč a za každou další soutěžní 

třídu 20,- Kč (mimo Eco Mini Team). 
Frekvence                    Uvádějte označení: čísla krystalů, syntéza nebo Wifi.  

Pozor, při soutěži nelze použít pro RC modely soupravu na frekvenci 35 a 
41 MHz!!!  

 
Upozornění:  Doprovod dětí – vedoucí výprav (případně rodiče apod.) plně zodpovídají po 

celou dobu konání akce za všechny svěřené soutěžící závodníky. 
Doporučujeme mít s sebou průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.   

        
Přihlášky zasílejte včas. Neúplné, či špatně vyplněné přihlášky budou obratem vráceny k 
opravě. 
 
Další informace: 
Trať EX  500 je vybavena z obou stran svodidly  
 
K místu konání:    
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Obec Sedlejov se nachází cca 10 km od Třeště směrem na Telč (cca 17 minut jízdy autem) viz   
obecně dostupné mapy Trasa: směr z Třeště na Telč, přes obec Hodice, na rozcestí u odbočení na 
Třeštici a hrad Roštejn odbočit VLEVO směr na Sedlejov. 
Doprava:         Autem ( viz výše)  
                         Vlakem ČD   trať č. 227 (Kostelec – Třešť – Telč)                
 
K ubytování – možnosti:  
 
1) Doporučujeme Domov mládeže SOU, K Valše 38, Třešť,  

2 lůžkové pokoje s příslušenstvím (1 příslušenství pro 2 pokoje)  
Postele, povlečení, na poschodí kuchyňka a společenská místnost.  
Požadovaný počet ubytovaných min. 35 osob / (DM není běžně o víkendu v provozu, kapacita 
nelimitována). 

             Cena za 1 noc    s povlečením   220 Kč/osoba/noc   
Požadavek na samostatný pokoj pro 1 osobu je nutno nahlásit předem.  
 
Rezervace: zasílat pořadateli e-mailem bocek.lubomir@centrum.cz s přihláškou formou vyplněného 
listu v ubytovací knize, v kopii na SOU na email: helena.kodysova@outlook.cz  
Důležité: vyplněný ubytovací list vytiskněte a předložte při nástupu na ubytování na vrátnici SOU, 
značně zjednodušíte a urychlíte odbavení spojené s ubytováváním, platba přímo na vrátnici.  
 
2. Alternativní ubytování pro nenáročné – ve vlastních náležitostech na zemi (karimatka, spacák)  
VBÚ na náměstí v Třešti –  dlouhodobě nevyužívané prostory – místnosti s kobercem, voda a WC 
k dispozici. 
cena za 1 noc                                                       60,-- Kč / osoba/noc  
 
nebo případně jiný podobný prostor zajišťovaný pořadatelem (klubovny DDM, tělocvična, budova 
Sokolu) 
Platba při prezentaci  
 
3. Ubytování ve stanu nebo karavanech v Sedlejově     
V případě zájmu a požadavku po dohodě s obcí Sedlejov bude určeno místo, kde by bylo možné 
postavit stany např. hřiště u místního koupaliště cca 300 m od návsi, nebo přímo na návsi, je nutné 
včas uplatnit zájem, aby bylo možné jednat s vedením obce.  
Upozornění: v sobotu večer v KD je svatba, existuje riziko při nocování blízko KD nevyspání se 
z důvodu hudební produkce dlouho do večerních hodin.   
                                             
4. Další možnosti – individuálního ubytování v okolí Sedlejova dle nároků na komfort a finančních 
možností – Třešť, Telč, Vanůvek, Urbanov, Řásná apod.  (pořadatel nezajišťuje !!!!!) 
 
http://www.trest.cz/prakticke-informace/ubytovani/  
http://www.telc.eu/ubytovani/index.php?oblast=1 
 
Ke stravování - možnosti:   
Sedlejov 
po celou dobu konání MiČR – v Sedlejově stánek občerstvením 
 (klobásy, grilované maso, párek v rohlíku, káva, čaj, limo, pivo, sušenky apod.), obchod ani 
restaurace v obci o víkendu není (večer pouze možná hospoda bez jídla).  
 
Třešť        
Plzeňská restaurace (U Kapra, Sport bar), Restaurace Nový svět (na náměstí), Pizzerie na náměstí, 
Restaurace Harmonie, Zámecký hotel     
Další možnost v Telči  
 
Přílohy Propozic 
Příloha č. 1: Přihláška na VMiČR   
Příloha č. 2: Formulář – Ubytovací kniha (ubytovací list) – rezervace ubytování v DM SOU 
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Orientační časový plán VMiČR žáků Sedlejov 2018 
(Může být aktualizován a upraven v závislosti na přihlášených počtech soutěžících v jednotlivých 
kategoriích po uzavření přihlášek případně i podle počasí). 
 
Pátek 22. 6. 2018: 
1200 – 1530 prezentace a volný trénink – nádrž Sedlejov (na startovišti F4a pod odborným 

vedením p. Stanislava Jakeše, přejímka modelů Eco a Footy) 
1600 - 1630 Nástup závodníků a slavnostní oficiální zahájení soutěže v Sedlejově  
1630 - 1645 uložení modelů k přejímce a hodnocení na určené místo (mimo rychl. modelů a Footy)  
1645            vyhlášení rozdělení modelů Eco Mini Standard a Eco Mini Expert do rozjížděk, 

přidělení start. čísel  modelům a zapůjčení transpondérů*)  
1700  - 1800              hodnocení a přejímka modelů EX 500, EX Ž, F4A, F4B  
1730 - 1830  1. jízda Eco Mini Standard a Eco Mini Expert, Footy 
1900 přesun na ubytování (modely je možné ponechat v KD Sedlejov)  
2015- 2115                 pro zájemce beseda s účastníky mezinárodních soutěží kategorií F4 , M s promítáním 

fotografií, historkami ze soutěže a otázkami, (o místu konání v Třešti budou zájemci 
informováni při nástupu při zahájení v pátek)  

 
sobota: 23.6.2018  
0815 –  0900 2. rozjížďka Eco Mini Standard a Eco Mini Expert, Footy 
0900 – 1130               soutěžní jízdy   F4 A, F4 B (1. kolo)  
0900 – 1130 0. a soutěžní jízdy (1. a 2.) kategorie EX 500,  
1130  – 1200 1. Eco Mini Standard Team 
1200 – 1245               polední přestávka   
1245 – 1445 soutěžní jízdy   F4 A, F4B (2. kolo)    
1245 – 1445 3. + 4. jízda a rozjížďky kategorie EX 500, 
1500 – 1545 3. jízda Eco Mini Standard a Eco Mini Expert, Footy 
1545 – 1745                0., 1 až 4. jízda včetně rozjížděk EX Ž (nebo ihned po ukončení EX 500) soutěžní 

jízdy   F4 A, F4B (2. kolo)    
1800 – 1830 2. jízda Eco Mini Standard Team, 
                       
 
neděle: 24.6.2018  
0815 – 0900 4. jízda jízda Eco Mini Standard a Eco Mini Expert, Footy 
0900  – 1130         případné rozjížďky F4A, F4B,  
                          volná soutěž s modely EX 500 případně i F4A pro zájemce bez omezení věku (i 

dospělé) a dle zvláštních pravidel o speciální ceny. 
1130 – 1215 3. jízda Eco Mini Standard Team  
1400 – 1500 vyhlášení výsledků a ukončení mistrovství, 
 
 
Poznámka       *) Na trati rychlostních modelů budou testovány ve zkušebním provozu v rozjížďkách 

zapůjčené transpondéry a systém elektronického počítání kol zapůjčený p. Zítkem 
Petrem z KLoM Jablonec nad Nisou, kola budou pro kontrolu počítána duplicitně i 
ručně.  

 
 
Vypracoval: Ing. Lubomír Boček 
V Třešti 4. 6. 2018  
 

Pořadatelé se těší na Vaši hojnou účast 
 
Sponzoři a podporovatelé budou uvedení s poděkováním ve výsledkové listině.  


