
Vilémovská hala 2014 – propozice

Pořadatel: LMK Vilémov
Číslo soutěže: 176
Datum konání: sobota 22 únor 2014
Soutěžní kategorie: 
F1N – házedla (mladší žáci, starší žáci, junioři + senioři). 
A6 (ml. žáci, starší žáci, junioři + senioři). 
Místo konání: sportovní hala ve Vilémově 

Předpokládaný časový rozvrh soutěže:
13,00 – 14,00 hodin   prezentace soutěžících, trénink házedel
14,00 – 15,00 hodin   soutěž házedel - všechny věkové kategorie
15,00 – 15,30 hodin   přestávka na zpracování výsledků halových házedel (F1N) 
15,30 hodin                vyhlášení výsledků soutěže házedel
15,30 – 18,00 hodin   soutěž modelů kategorie A6 - všechny věkové kategorie
18,00 – 18,30 hodin   volné létání (létání všeho, co ještě nebylo rozbito)
18,30 hodin                vyhlášení výsledků soutěže modelů kat. A6
19,00 hodin                ukončení modelářských závodů

Jednotlivá časová pásma budou operativně upravována podle počtu soutěžících 
a vývoje soutěže v jednotlivých kategoriích.
Důležité upozornění: k tréninku házedel je určen výhradně čas do 14,00 hodin. 
Během soutěže nebude tréninkové létání házedel povoleno. Létá se na devět kol 
v tříkolových blocích. Hodnotí se tři nejlepší pokusy.
Během soutěže modelů kategorie A6 je trénink s modely této kategorie povolen. 
Létá se šestikolově, hodnotí se dva nejlepší pokusy.

Příjezdové trasy:
- přijíždějícím od České Lípy doporučujeme směr: Nový Bor, Svor, Rumburk, 
Šluknov, Velký Šenov, Vilémov
-  ve  směru  od  Děčína:  Česká  Kamenice,  Chřibská,  Rybniště,  Krásná  Lípa, 
Zahrady, Brtníky, Mikulášovice, Vilémov
- dobrodružnější povahy mohou ve směru od Děčína zkusit trasu: Hřensko, Bad 
Schandau,  Sebnitz,  Dolní  Poustevna,  Vilémov  (trasa  nejkratší  a  nejkrásnější. 
Nezapomeňte ale v Bad Schandau za náměstím odbočit vpravo - směr Sebnitz a 
podél Labe pozor na radary!)

Sportovní hala se nachází ve středu obce zhruba 50 m za benzinovou pumpou. 
Parkoviště je přímo před halou. 



Další podrobnosti:
Na plochu je povolen vstup jen v přezůvkách. Otevřeny budou dvě šatny. Opět 
se pokusíme o malý bufet. Občerstvení bude také možno pořídit v blízké čerpací 
stanici a nebo v prodejně potravin. 

Kontakt:
Zdeněk Hykš
Telefon 723 832 225
Od 6,00 do 14,00 hodin také 412 315 623, večer 412 397 488
zhyks@seznam.cz
www.LMK Vilémov

Rozměry haly

Delší strana s ochozem je obložena dřevěnými palubkami, na zbývajících třech 
stranách jsou zhruba do poloviny výšky stěny zavěšeny sítě. Byla instalována 
nové okna, snad bude tedy od oken méně táhnout. 

Na vaši návštěvu se těší členové LMK Vilémov
Za pořadatele      Z. Hykš

http://www.LMK/



