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Mistrovství České republiky 
lodních modelářů -  žáků  

Dolní Žleb - 2021 
 

 

 

                                            
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 16 let (2005 a mladší) 

Datum konání:   25. červen 2021 
Místo konání:   Dolní Žleb ( u Šternberka ) přírodní koupaliště      

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

FOOTY. 

 Děti a žáci – od 3 do 16 let včetně    

Pravidla: Národní – platná od r. 2021 pro modelářské soutěže SMČR s dodatky   

Hlavní pořadatel:  Ludvík Kostelanský     

Zástupce SMČR:  Stanislav Jakeš člen předsednictva KLoM ČR  

Hlavní rozhodčí:  Lubomír Boček  

Rozhodčí a pomocníci: Ludvík Kostelanský st., Stanislav Jakeš, Roman Liberda, Jiří Hinterhölz, 

Ladislav Douša, Zdeněk Tomášek, Ludvík Kostelanský ml., Svatopluk 

Hubáček, Petr Zítko a další osoby ochotné a schopné pomoci. 

Výpočetní středisko:  Roman Liberda   

 

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, Jiří Hinterhölz  
 

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

Přihlášky: Zaslat v požadované formě (tabulka Excel) 

   nejpozději do pondělí 21. června 2021  na adresu : 

   elektronicky na email :  liberda.roman@seznam.cz 

            v kopii                                                     kostelansky.ludvik@seznam.cz   

          Poštovní  adresa :  

                               Roman Liberda  

                             Mrsklesy 65 

                             783 65     

  Telefon:      731 065 713   
Informace:             Hl. pořadatel :     

Kostelanský Ludvík – 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 ve čtvrtek 24. 6. 2021,  

pošle správně vyplněnou přihlášku a dohodne se s pořadatelem, bude mu umožněno startovat v soutěži, i když 

přijede v pátek ráno 25. 6. 2021 před 0815 (zahájení soutěžních jízd M, FOOTY).  

 

 

mailto:liberda.roman@seznam.cz
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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.  

 

Parkování bude možné jen na parkovišti nad vodní plochou, u vodní plochy platí zákaz parkování 

 

Do elektrické sítě je možné připojit pouze nabíječe, pájky a minivrtačky. Jiné 

elektrické spotřebiče je zakázáno používat. 
 

 

 

Ubytování:  Každý účastník si zajišťuje a hradí sám.   
www.campsternberk.cz       

Telefon: 585 011 300    

Autokemp Šternberk <info@campsternberk.cz>                                      
V campu nahlaste, že jste lodní modeláři. Je tam blokována určitá kapacita. 

 

 

 

Vypracoval:  Ing. Ludvík Kostelanský 

V Kuželově 4. 5. 2021  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.campsternberk.cz/
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Orientační časový plán MiČR mládeže  2021 

(Může být aktualizován a upraven v závislosti na přihlášených počtech soutěžících 

v jednotlivých kategoriích po uzavření přihlášek případně i podle počasí). 

 

 

čtvrtek 24. 6. 2021: 

1500 – 1800 prezentace a volný trénink – přírodní koupaliště Dolní Žleb 

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   

 

 

 

pátek: 25. 6. 2021  

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 

                       

 

 

 

sobota: 26. 6. 2021  

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 2. kolo Moravského poháru, jak pro žáky, tak 

juniory a seniory. 


