MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
leteckých modelářů – mládeže 2017

Věková hranice:
podle věku dosaženého v daném kalendářním roce jsou modeláři rozdělení na
věkové kategorie : žáci mladší – 12 let a mladší, žáci starší – 13, 14, a 15 letí,
junioři – 16, 17, a 18 letí
Protesty:
Dle sportovního řádu ČR podává vedoucí družstva písemně okamžitě po
incidentu s poplatkem 300,- Kč řediteli soutěže.
Hodnocení:

Pořadatel:

Svaz modelářů ČR, U Pergamenky 3, 17000 Praha 7

vítězové kategorií získají titul Mistr ČR v případě účasti minimálně 5ti
soutěžících v dané soutěži i věkové kategorii, první tři v každé kat. obdrží
diplom, medaili, pohár a věcnou cenu

Pověřený klub:

Free flight team Velké Meziříčí, reg.č. 508

Program soutěže :

Číslo soutěže :

Le – č. 42

Kategorie :

H, A3, P30, F1H, F1G

Datum konání :

7. 10. 2017

Místo konání :

Borotice – pozemky obce Božice
a ZD Makovice

Pravidla:

Sportovní řád FAI ,pravidla dle sportovního řádu KLMČR
Jury:

p. Nohel, p. Doupovec, p. Orel, p. Cintula, p. Kornatovský, p. Vašina
Časoměřiči:
Na startovišti bude jeden časoměřič.
Ředitel soutěže:

Jan Dvořák
Organizační výbor:
Radovan Melkes, Patrik Cintula, Pavel Procházka
Nominace:

všichni, kdo splní stanovené limity pro postup na MČR 2017 na kterémkoliv KP
dle kalendáře SMČR a dle stanovených limitů pro rok 2017 :
kategorie H – mladší žáci 150 vt., starší žáci 200 vt., junioři 220 vt., kategorie
P30 - 300 vt., kategorie A3 – 180 vt., kategorie F1H a F1G - 310 vt.,

8,00 – 8,40
8,45
9,00
9,20 - 14,40

registrace výběr vkladů - startovného
porada s vedoucími družstev
nástup - zahájení MČR
5 x hodinové kolo (H -2lety/kolo),
mezi soutěžními koly 5 minut přestávka
14,50 - 16,00 rozlétávání (změna dle povětrnostních podmínek)
16,30 – 17,00 ukončení soutěže a vyhlášení vítězů na letišti
Občerstvení na letišti zajištěno
Rozlétávání soutěžících bude upřesněno dle povětrnostních a
organizačních podmínek.
Pořadatel si vyhrazuje případné úpravy programu soutěže.
Jízda motorových vozidel pouze po polních cestách nejnutnějším případě!
Startovné:

100,- Kč člen SMČR (2.účast = 50,-Kč)
Přihlášky:

Přihlášky na přiloženém tiskopisu zasílejte nejpozději do 18. září 2017 na
adresu: Jan Dvořák, Čechova 44, 594 01 Velké Meziříčí tel. 775 994 441
nebo na Email : Info@pohodalet.cz
vklady možno též převodem na č.ú. – číslo a v.s. bude sděleno proti
přihlášce u každého postupujícího je potřeba uvést kraj
Po nesplnění těchto podmínek nebude družstvo připuštěno do soutěže !!!!
Ubytování:

Obec Lechovice cca 3 km od letiště – ubytovna Lechovice. Kontakt na tel.
515 271 859, hotel Weis tel. 515 271 601 nebo penzion Lechovice tel.
607 906 298

Mistrovství ČR mládeže 2017

H, A3, P30, F1H, F1G
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