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Mistrovství České republiky 
lodních modelářů -  žáků  

Třebíč - 2020 
 

 

 

                                                                     
 

Vyhlašovatel:   Svaz modelářů České republiky z.s., Klub lodních modelářů ČR  

Pořadatel:   Modelářský klub Velká nad Veličkou p.s. 

Statut soutěže:   Mistrovství republiky s přímou účastí pro mládež do 15 let (2005 a mladší) 

Datum konání:   26. září 2020 
Místo konání:   Rybník Kuchyňka Třebíč     

Soutěžní třídy: EX-500, EX-Ž, F4-A, F4-Bž, Mini Eco Standard , Mini Eco Expert, 

FOOTY. 

 Děti a žáci – od 3 do 15 let včetně    

Pravidla: Národní – platná od r. 2014 pro modelářské soutěže SMČR s dodatky   

Hlavní pořadatel:  Ludvík Kostelanský     

Zástupce SMČR:  Alois Vašíček předseda KLoM ČR  

Hlavní rozhodčí:  Lubomír Boček  

Rozhodčí a pomocníci: Ludvík Kostelanský st., Stanislav Jakeš, Ladislav Douša, Zdeněk Tomášek, 

Ludvík Kostelanský ml., Svatopluk Hubáček, Petr Zítko a další osoby ochotné a 

schopné pomoci. 

Výpočetní středisko:  Vladislav Větrovec   

 

Vedoucí startovišť:      EX-500         Kostelanský Ludvík ml.             

              EX-Ž         Kostelanský Ludvík ml.  

   F4-A         Jakeš Stanislav 

              F4-Bž         Jakeš Stanislav 

              Mini Eco Standard    Kostelanský Ludvík st. 

Mini Eco Expert          Kostelanský Ludvík st.             

            FOOTY       Hubáček Svatopluk  
 

Bodovací komise:       vedoucí:   Boček Lubomír 

             členové:  Jakeš Stanislav, Tomášek Zdeněk 
 

Podmínky účasti: Rok narození 2005 a mladší, členové p.s. SMČR, ind. členové SMČR. 
 

Přihlášky: Zaslat v požadované formě (na přiloženém tiskopise) 

   nejpozději do úterý 22. září 2020  na adresu : 

    elektronicky na email :    v.vetrovec@gmail.com 

    v kopii                                                     kostelansky.ludvik@seznam.cz   

Poštovní adresa :  

        Vladislav Větrovec 

Novodvorská 1066 

674 01 Třebíč  

Informace:             Hl. pořadatel :     

Kostelanský – tel .: 605 571 069 nebo 518 309 931    

e-mail : kostelansky.ludvik@seznam.cz  

     

Poznámka:  

Pokud se soutěžící nemůže z předem známého důvodů prezentovat osobně do soutěže v pátek 25. 9. 2020,  

pošle správně vyplněnou přihlášku a dohodne se s pořadatelem, bude mu umožněno výjimečně startovat 

v soutěži, i když přijede v sobotu ráno 26. 9. 2020 před 0815 (zahájení soutěžních jízd M, FOOTY).  
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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 mistrovství ČR jsou pojištěni platnou hromadnou pojistkou  SMČR   

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.  ubytování 

Stravování: Každý účastník individuálně na vlastní náklady. V místě soutěže u vody jsou stánky 

s občerstvením 

Startovné: Každý účastník zaplatí základní startovné 100,- Kč a za každou další soutěžní třídu 20,- 

Kč nečlenům SMČR bude umožněno individuální členství s členským příspěvkem 100,- 

Kč 

Frekvence                    Uvádějte označení: čísla krystalů, syntéza nebo Wifi.  

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

MHz!!!  
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 takovýchto záznamů. 

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 svodidly.  

                                                   

    

Místo konání:  Rybník Kuchyňka Třebíč viz.  mapka .  

 

Mapa: Jak se k nám dostanete: 

Příjezd od Brna - příjezd po hlavní silnici (pořád rovně až do města) za velkým parkovištěm po pravé 

straně a před autobusovým nádražím doprava, potom po hlavní nahoru do velkého kopce, až přijedete 

k rybníku Kuchyňka po pravé straně. 

 

Příjezd od Jihlavy (Telče) - příjezd po hlavní silnici (pořád rovně až do města), poté odbočit doleva za 

autobusovým nádražím po levé straně, potom po hlavní nahoru do velkého kopce, až přijedete k 

rybníku Kuchyňka po pravé straně 
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Příjezd od Velkého Meziříčí - po hlavní silnici, ještě před Třebíčí odbočka doprava (směrovka Týn), 

potom rovně kolem hřbitova až na kruhový objezd. Tam pokračovat stále rovně (druhý výjezd). 

Pokračovat po hlavní do kopce a poté i z kopce. Po pravé straně  bude vidět řada garáží, za nimi 

doprava. 

 

Příjezd od Znojma - po hlavní silnici. Hned na začátku obce kruhový objezd, na kterém pojedete rovně 

(druhy výjezd). Pokračovat pořád po hlavní za průjezdem pod železničním mostem bude světelná 

křižovatka, zde doleva kolem policie po hlavní a za velkým parkovištěm po pravé straně a před 

autobusovým nádražím doprava, potom po hlavní nahoru do velkého kopce, až přijedete k rybníku 

Kuchyňka po pravé straně. 
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Ubytování:  Každý účastník si zajišťuje a hradí sám.   

 

Autokemp Třebíč  

https://www.kemppousov.cz 

Tel. +420 774 624 773, +420 773 624 772  

 

Hotel Atom 

https://hotelatom.cz 

Tel. +420 561 200 123, +420 739 348 914 

 

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, 

zemědělská a zdravotnická Třebíč 

https://www.szstrebic.eu/sluzby-pro-verejnost 

Tel. +420 568 610 131 , 605 418 711  
                                                 

Možnosti stravování: U vody je stánek  s možností stravování     
 

Vypracoval: Ing. Ludvík Kostelanský 

V Kuželově 25. 6. 2020  

 

Orientační časový plán MiČR mládeže  2020 
(Může být aktualizován a upraven v závislosti na přihlášených počtech soutěžících v jednotlivých kategoriích po 

uzavření přihlášek případně i podle počasí). 

 

Pátek 25. 9. 2020: 

1500 – 1800
 prezentace a volný trénink – rybník Kuchyňka 

1800 - 2000 přejímka všech modelů,  hodnocení F4-Bž  

1900            vyhlášení rozdělení modelů Eco Mini Standard a Eco Mini Expert do rozjížděk, přidělení start. 

čísel  modelům  

2000                 rozprava   

 

 

sobota: 26. 9. 2020  

0815 –  0900 1. rozjížďka Eco Mini Standard a Eco Mini Expert, FOOTY 

0930 - 1000 Nástup závodníků a slavnostní oficiální zahájení soutěže   

1000 – 1230              soutěžní jízdy   F4-A, F4-Bž (1. kolo)  

1000 – 1230 0. a soutěžní jízdy (1. a 2.) kategorie EX-500,  

1230 – 1330              2. rozjížďka Eco Mini Standard a Eco Mini Expert, FOOTY   

1330 – 1700 soutěžní jízdy   F4-A, F4-Bž (2. a 3. kolo) a případné rozjížďky   

1330 – 1500 3. + 4. jízda a rozjížďky kategorie EX-500, 

1500 – 1700              0., 1. až 4. jízda včetně rozjížděk EX-Ž (nebo ihned po ukončení EX-500)     

1700 – 1800 3. jízda Eco Mini Standard a Eco Mini Expert, FOOTY 

                       

 

 

 

neděle: 27.9.2020  

0830 – 0930 4. jízda jízda Eco Mini Standard a Eco Mini Expert, FOOTY 

1300 – 1400 vyhlášení výsledků a ukončení mistrovství, 

 

 

Na MiČR žáků bude volně navazovat 3. kolo Moravského poháru, jak pro žáky, tak juniory a seniory. 

https://www.kemppousov.cz/
https://hotelatom.cz/
https://www.szstrebic.eu/sluzby-pro-verejnost

