
Propozice Mistrovství ČR 
RC modelů v kategorii F5J

Vyhlašovatel: Svaz modelářů České republiky

Pořadatel :                  LMK Hořice, reg. č. 232 

Číslo soutěže: 32

Datum konání: 23.-24. července 2016

Místo konání: pozemky ZD na severním okraji letiště Aeroklubu Hořice 

GPS: 50.3605461N, 15.5801253E (mapa na konci propozic)

Kategorie:   F5J – Termické větroně s elektrickým pohonem

Pravidla: Sportovní řád FAI (svazek F5 - 2016)

Ředitel soutěže: Petr Dušek

Jury: Ing. Ivan Hořejší, Tomáš Hrubý + další člen a náhradník ze seznamu 
rozhodčích KLeM

Přístup: Platná licence SMČR s vylepenou známkou pro rok 2016. Podmínkou 
účasti na MČR F5J je účast na alespoň jedné soutěži uvedené kategorie 
dle kalendáře KLeM ČR v letech 2015 až 2016

Přihlášky: Registrace soutěžících: http://registrace.stoupak.cz/soutez/389

nebo na E-mail:  petr.dusek66@gmail.com 

Uzávěrka přihlášek: středa 20. 7. 2016, do 24.00 hod. 

Soutěžní vklady:     300 Kč; žáci / junioři / senioři nad 65 let 150 Kč

úhrada vkladů na místě při registraci.

Protesty: Dle pravidel FAI, písemně předsedovi Jury s poplatkem 200 Kč. V případě
kladného vyřízení protestu se poplatek vrací

Program: Pátek  22.7.

od 14:00 volný trénink 

Sobota  23.7.

8:00 – 9:30  registrace soutěžících 

9:45  nástup soutěžících, zahájení soutěže

10:00 – 18:00 kvalifikační lety (30 min. přestávka na oběd)

od 18:00 grilovačka - posezení u ohně a točeného piva

Neděle 23.7.

9:00 – 12:30 kvalifikační lety

13:00 – 14:15 finále – 3 kola

14:30 vyhlášení výsledků

Předpokládáme 8 kvalifikačních kol, podle počasí a počtu účastníků bude 
upřesněno před zahájením soutěže

Hodnocení: Nejlepší tři soutěžící v absolutním pořadí obdrží skleněný pohár, diplom a 
medaili. Titul „Mistr ČR F5J“ pro rok 2016 získává vítěz soutěže v 
absolutním pořadí



Pokud se zúčastní alespoň 3 soutěžící ve společné kategorii juniorů 
a žáků, bude vyhlášen i vítěz této kategorie.

 Drobné věcné ceny dle štědrosti sponzorů

Občerstvení: Kantýna s občerstvením na letišti po celou dobu soutěže (občerstvení 
není součástí startovného), možnost objednání pizzy, grilovaného kuřete 
dle dohody

Různé: Jízda po letištní ploše a přilehlých pozemcích zemědělského družstva je 
zakázána s výjimkou příjezdové komunikace.

Parkování vozidel na vyhrazeném místě.

Výlohy s účastí na soutěži si hradí soutěžící.

Ubytování v okolí: http://www.horice.org/cz/infocentrum/ubytovani/

Možnost táboření přímo na letišti ve vlastních stanech - karavanech

Za pořádající LMK Hořice se na vaši účast těší: Petr Dušek
         ředitel soutěže      

                


