
ŽUCH 2014 - propozice

Pořadatel: LMK Vilémov

Číslo soutěže:            276

Datum konání soutěže: 6. září 2014                                                                               

Kategorie: H (mladší žáci, starší žáci, jun+sen)
A3 (mladší žáci, starší žáci, jun+sen)
F1H (žáci, jun+sen)

P30 (mladší žáci, starší žáci, jun+sen)
F1G (všichni)
CO2 (všichni)
Rozdělení do věkových kategorií vychází z předpokládaného počtu soutěžících

Místo konání: Letiště Aeroklubu Česká Lípa

Přihlášky: Na místě

Startovné: žáci 20 Kč/osobu
jun + sen 50 Kč/osobu

Program soutěže: cca 9,00 hod.     Sraz soutěžících  na parkovišti, odchod na plochu
9.30 hod.             Nástup a zahájení soutěže
14,30 hod.           Konec soutěže (jednotlivá kola nejsou časově omezena)
14,30-15,00 hod. Rozlétávání
cca 16,00 hod.     Vyhlášení výsledků soutěže v klubovně Aeroklubu.

Měření startů: na vyznačených startovištích bude k dispozici několik časoměřičů se startovními 
listinami. 

Pracovní čas pro majitele „kroužáků“ – 5 min.

Občerstvení: Na ploše z vlastních zdrojů, v klubovně u baru

Přístup na soutěž: Soutěžící musí mít platnou licenci na rok 2014

Pozor:
Je zakázáno vjíždět na letištní plochu. Všechny automobily budou parkovat na parkovišti v hodní části 
letiště. Pro méně pohyblivé modeláře se pokusíme s vedením Aeroklubu dohodnout povolení vjezdu 
jednoho automobilu.

Startoviště budou zvolena podle směru větru a po dohodě s leteckým dispečerem. Vstup na přistávací 
plochu bude probíhat podle obvyklých pravidel (děti jen v doprovodu dospělého - rozhlédnout se, 
vstoupit na plochu, sebrat model a co nejrychleji pryč. U modelů za přistávací dráhou preferujeme 
možnost dráhu raději obejít).

                                    

Za LMK Vilémov

Zdeněk Hykš
http://www.lmk-vilemov.cz

http://www.lmk-vilemov.cz/


Pozor!!!!
souběžně s naší soutěží bude probíhat pohár DDM Děčín (soutěž č. 275). Soutěžní kategorie jsou:

- Házedla, žáci
- A3, žáci
- F1H, žáci

Pořádající klub: LMK Děčín
Kontaktní osoba: Zdeněk Švarc
Telefon: 723 490 405, 412 524 370
E-mail: mireg.svarc@ol.cz
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