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Klub lodních modelářů 

0134 „Royal Dux“   

DUCHCOV 
 
 

  

                                             PROPOZICE 

5.a 6. soutěže seriálu Mistrovství ČR sekce NS 2021 

Vyhlašovatel: 

 

Svaz modelářů České republiky z.s. 

Pořadatel: KLoM "Royal Dux" Duchcov, p.s. 

Číslo soutěže: 134/2 a 134/3 

 10. - 12. září 2021 

Místo konání: Duchcov, rybník Barbora 

Kategorie: F2 - A, B, C, S;    F4 - A, B, C;    F6/7,    DS;    NSS - A, B, C, D     junioři a senioři 

Pravidla: 

 
NAVIGA NS 2016 a platné doplňky národních pravidel 

 

Ředitel soutěže: Milan Havel 

Hlavní pořadatel: Jiří Vlach 

Technické zabezpečení: Martin/Kamil/ Přibyl a členové KLM Duchcov 

Hlavní rozhodčí: Otakar Holan, CZ-11/A 

Startoviště F2,DS: 
Zdeněk Janko 49/NS –vedoucí startoviště, 

Pavel Jedlička 31/NS, Pavel Darakev ml. 38/NS, Michal Ferjančič 33/NS - rozhodčí 

 

Startoviště F4: 

Dostál Pavel 06/NS – vedoucí startoviště sen. 

Lubomír Jedlička 16/NS – vedoucí startoviště jun. 

Pavel Darakev 34/NS, Josef Bodžár 27/NS, Jiří Vlach 39/NS, Pavel Sviták 32/NS 

  – rozhodčí 

Startoviště NSS: 
Petr Lukeš 04/NS – vedoucí startoviště 

Vladimír Bláha 42/NS/T – rozhodčí  

Výpočetní středisko: Ing. Stanislav Jakeš 46/NS  

 

Bodovací komise: 
Pro případné dobodování nových lodí bude ustanovena komise z přítomných 
rozhodčích 
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Přihlášky: 
 

Elektronicky na portále: http://zavody.klomtrebechovice.cz  

Opravdu výjimečně písemně na přiloženém formuláři odeslaném nejpozději 1. září 2021 na 
adresu: Stanislav Jakeš, Vrchlického 910,Doksy,472 01,m.t.602 192 469,                           
e-mail: jakes1@post.cz 
Přihláška se považuje za závaznou. Je možné ji zrušit, ale jen v dostatečném 
předstihu. 
 

Podmínky účasti: Přesně a čitelně vyplněná písemná přihláška se všemi požadovanými údaji a zaplacení 
soutěžního vkladu.  
Při nedodržení rozpisu krystalu pro jednotlivé třídy nebude soutěžící připuštěn 
k soutěži. 

Prezentace: čtvrtek 9.9.2021 od 19:00 do 21:00 hod. – restaurace „EFKO“  
pátek   10.9.2021  od 07:30 do 10:00 hod. - na závodišti – rybník Barbora – stan 
štábu (vyznačené místo) 
                                              

Soutěžní vklad: Startovné bude vybíráno při prezentaci: 
- senior : 1. model - 200 Kč za 2. model - 100,- Kč a 3. model je zdarma 
- junioři a důchodci:  1. model - 100,- Kč 2. model - 50,- Kč, 3. model je zdarma 

Ocenění úspěšných 
závodníků: 

- první tři soutěžící 5. a 6. soutěže v každé kategorii získají diplom a medaili 
- první tři nejúspěšnější soutěžící v každé kategorii seriálu NS MiČr 2021 obdrží diplom, 
medaili a pohár  

Protesty: S vkladem 300,- Kč nejpozději do 30 min. po incidentu předat písemně hlavnímu 
rozhodčímu.  

Pojištění: Členové SMČR jsou pojištěni pojistkou SMČR u pojišťovny Kooperativa. Ostatní účastníky 
pořadatel nepojišťuje. 

Krystaly: Rozdělení kanálů (krystalů) je shodné s rozdělením pro soutěže seriálu NS. 
Kolíčkový systém nebude použit. Každý závodník musí mít viditelný štítek s číslem 
kanálu (krystalu) připevněnou k vysílači, jinak nebude připuštěn ke startu. 
F2-A, B, C, a DS: 2, 6, 9, 10, 12, 13, 19, 24, 27,  
                                                  52, 56, 59, 85, 87, 89, 92 
F4-A, B, C: 4, 7, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 30,  
                                                  50, 54, 57, 58, 81, 82, 84 
NSS, F7: 1, 3, 5, 8, 11, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 32,  

                                                   51, 53, 55, 83, 86, 88, 90, 91  

Pro všechny třídy jsou povoleny DSM stanice na frekvenci 2,4 GHz. 

Pořadatel upozorňuje, že v pásmu 27 MHz může docházet k rušení. 
V souladu s platnými ustanoveními o provozu RC zařízení v lodním modelářství ČR 
NEBUDOU ke startu připuštěny modely lodí ovládané na frekvencích 35 MHz a 41 
MHz 

Časový plán soutěže: 9.9.2021 19:00 – 21:00 Prezentace závodníků 5.+ 6. soutěže 
10.9.2021 07:30 – 10:00 Prezentace závodníků 5.+6. soutěže 
 11:00 – 11:15 Slavnostní zahájení 
 11:30 – 18:30 Soutěžní jízdy  
11.9.2021 09:00 – 18:30 Soutěžní jízdy 
12.9.2021 08:00 – 12:30 Soutěžní jízdy + regata NSS 
 13:00 – 14:00 Slavnostní vyhlášení 5.+6. soutěže a MiČR 2021 

Organizační pokyny: - Bodové ohodnocení modelů je platné pro všechny seriálové soutěže v daném roce. 
Hodnocení modelů bude převzato z 1. seriálové soutěže. 
- Na základě došlých přihlášek bude upřesněn časový rozvrh jízdních zkoušek, který 
bude k dispozici při zahájení soutěže.  
- Soutěžní jízdy F budou probíhat na dvou tratích 
- Operativní změna na pozici rozhodčích je vyhrazena 
- V případě zhoršení epidemiologické situace v době konání soutěže a z toho 
plynoucích vládních nařízení spojené s CoV-19 si pořadatel vyhrazuje právo soutěž 
zrušit, všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná opatření proti šíření CoV-19. 
- parkování automobilů soutěžících bude možný v označeném prostoru závodiště.  
Vozidlo bude viditelně označeno povolením k vjezdu, umístěným za čelním sklem. 
- Každý závodník SMČR musí mít průkazku s vylepenou známkou na rok 2021, 
technický průkaz modelu a vysílač opatřen příslušným číslem kanálu 

Ubytování:                            Zajistí si každý soutěžící sám 
V areálu závodiště je možno zajistit stání pro stany a karavany, vč přípojky el.proudu. 

Zájemci si budou provádět rezervaci ubytování a stravy individuálně. 
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Autocamp a penzion Horal Osek – 7 km od Duchcova 

http://www.autocamposek.cz/, 

tel.+420 774719631,e-mail: autocamp@osek.cz 

http://www.horalosek.cz/ 
tel: +420 222 532 547,e-mail :horalosek@seznam.cz 

ubytování chatky,penzion,karavany 

 

Autocamp Bílina – 10 km od Duchcova 

http://www.sportbilina.cz/autocamp/ 

ubytování chatky, penzion, karavany 

 

Autocamp Barbora Oldřichov – 4 km od Duchcova 

http://www.eurocampbarbora.cz / 

ubytování stany, karavany 

 

Další možnosti ubytování: 

 
ubytovna Sokolovna Duchcov 

tel.+420 604 795 283, e-mail: sokol-dv@volny.cz 

 

ubytovna POPUS Duchcov 

http://ubytovnaduchcov.cz/   

tel.: 604 230 138 ,e-mail: tamat.servis@volny.cz 

 

Pro další možnosti ubytování a stravování lze použít odkazy na oficiálních stránkách města 
Duchcova nebo Teplic : 

 

Stravování: Zajistí si každý závodník sám 
V areálu závodiště bude k dispozici karavan s občerstvením 
 
 

 

 

 

http://www.autocamposek.cz/
mailto:autocamp@osek.cz
http://www.horalosek.cz/
http://horalosek.cz/
http://horalosek.cz/
mailto:horalosek@seznam.cz?subject=&body=
mailto:sokol-dv@volny.cz
mailto:tamat.servis@volny.cz
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K parkování a kempování lze využívat ohraničenou plochu u kostela 

 

 

Sponzoři:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

                     

      

 

 

 

 

 

 

                   

        

                  
 

      DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 

Mapka:                                                  GPS    50°36'14.981"N, 13°45'4.011"E 

                               http://www.mapy.cz/s/436b 

 

 
                         příjezdové cesty k rybníku budou značeny šipkami  

 

 

http://www.mapy.cz/s/436b

