Propozice a pozvánka na Mistrovství ČR modelů větroňů kategorie F3B
s mezinárodní účastí - Hořice v Podkrkonoší 20.-21.8.2016
Pořadatel: Svaz modelářů České republiky a LMK Hořice v Podkrkonoší
Kategorie: rádiem řízené modely větroňů kategorie F3B dle pravidel FAI, platných v roce 2016
Místo konání: modelářské letiště u Aeroklubu Hořice v Podkrkonoší
Termín: 20. - 21.8.2016

sobota-neděle

Přístup: od každého zůčastněného pilota bude požadována platná licence SMČR pro rok 2016, je také povolena účast zahraničních
účastníků
Ředitel soutěže: Michal Behenský
Členové jury: Roman Vojtěch, Petr Fusek, Jiří Tůma
Program soutěže:
Pátek: 19.8.2016
příjezd, volný trénink, CHLAZENÉ TOČENÉ PIVO NA PLOŠE PRO NEDOČKAVCE!!!
Sobota: 20.8.2016
8:00-9:00
prezentace
9:00
zahájení soutěže
9:15-20:00
soutěžní lety
Neděle: 21.8.2016
8:30-16:00
soutěžní lety
16:30
vyhlášení výsledků
Soutěžní vklady: senioři: 800 Kč, junioři a žáci zdarma!
Uzávěrka přihlášek: 17.8.2016 na adresu: f3bhorice@intertech.cz
Přihláška musí obsahovat:

jméno soutěžícího
číslo licence
čísla kanálů dvou vysílacích kmitočtů (vyjma 2,4Ghz)
jméno týmu: maximálně 4 členné (dle celkového počtu přihlášených pilotů do soutěže, budou v
případě potřeby rozděleny nejpočetnější týmy na polovičku po konzultaci s konkrétním týmem)

Protesty: Přijímají se pouze písemně s vkladem 500Kč bezprostředně po vlastní události, které se protest týká. Protesty přijímá ředitel
soutěže a řeší je spolu se členy jury. Jestliže bude protest uznán, bude vklad vrácen.
Stravování: Na ploše jako každý rok, co maringotka vydá.
Ubytování: Nezajišťuje pořadatel, je však možné využít.
http://www.kralovskydvur.cz - hotel v centru města Hořice na náměstí - cca 10min. jízdy autem od letiště.
Možnost kempování na letišti je zajištěna, se spartánským sociálním zařízením od firmy Kadibudka a spol.
Wifi-internet: ...na ploše bude od pátku všem volně přístupný internet (IEEE 802.11g/b).
Upozornění: V případě nepříznivého počasí, má pořadatel právo upravit počet létaných kol v souladu s pravidly. Dle sportovního řádu
SMČR pro rok 2016, musí být všechny soutěžní modely označeny číslem licence soutěžícího!
Lokace: GPS souřadnice odbočky z hlavní silnice číslo 35 mezi Jičínem a Hradcem Králové - 50°22'18.06"N,15°34'39.6"E.
Po odbočení z hlavní silnice cca po 400m, odbočte v pravotočivé zatáčce na letištní plochu.

