POZVÁNKA-PROPOZICE
na
MČR kategorie RCEK 2012
Vyhlašovatel :

Svaz modelářů ČR

Pořadatel :

LMK Chomutov

Datum konání:

8.9.-9.9.2012

Číslo soutěže:

38

Místo konání:

letiště LMK Chomutov – Pesvice

Kategorie:

RCEK

Pravidla:

Sportovní řád FAI, pravidla dle Sportovního řádu KLeM ČR

Ředitel soutěže :

Vlastimil Kocourek

Jury:

3 členná, Jiří Veselovský, Ing. Radek Novotný, Ing. Ivan Hořejší

Přístup:

Platná licence SMČR s vylepenou známkou pro 2012. Podmínkou účasti na
MČR RCEK je účast na alespoň 2 soutěžích pořádaných SMČR v kategorii
RCEK v roce 2012.

Vklady :

Senioři 400,-Kč, Junioři a důchodci 200,- Kč, zaplacené s přihláškou
na účet 2132000247/0100 , do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení
soutěžícího a číslo licence SMČR.

Hodnocení:

Nejlepší tři soutěžící v absolutním pořadí a 1 nejlepší Junior.

Protesty:

Dle Sportovního řádu ČR s vkladem Kč 300,- , v případě uznání
protestu je vklad vrácen podavateli protestu.

Přihlášky:

na e-mail mcr-rcek@entelen.eu , nebo info@montymodel.com , tel. 608 211 114,
nebo poštou na adresu Luděk Novotný, Dukelská 1299, 43001 Chomutov.
Musí obsahovat jméno, příjmení, Senior/Junior, adresa bydliště nebo LMK,
číslo licence SMČR nebo FAI a čísla kanálů vysílacích kmitočtů. Podmínkou
jsou 2 kanály FM nebo pásmo 2.4GHz.
Dále uveďte zájem o stanování na letišti.

Uzávěrka přihlášek:

31.8.2012

Organizace letů:

5-8 letových kol základní části, dle počasí a počtu přihlášených, 2 finálová kola.
Počet finalistů bude max. 10 pilotů.

Program
Pátek 7.9.

18°°-20°°

prezentace na letišti

Sobota 8. 9.

8°°-9°°
9:15 - 9:45
10°°-18°°

prezentace
uvítání a zahájení, výklad bezpečnostních pravidel
soutěžní lety základních kol

Neděle 9. 9.

8°°-9°°
9°°- 14°°
14:30

příprava
soutěžní lety základních kol a finále
vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítěze MČR RCEK 2012

První tři piloti v celkovém pořadí obdrží poháry a medaile SMČR.
.
Příjezd na letiště AK Chomutov (GPS: N 50° 28' 20" E 013° 28' 05"):
-od Prahy:
-od Mostu:

asi 2. km před Chomutovem / cca 2. km za motorestem Seník / odbočit vpravo do
vesnice Údlice. Tuto projet bez odbočení a asi po 3. km je vlevo za křižovatkou letiště.
z koridoru č.13 odbočit na Otvice, tyto projet a za vesnicí se držte vlevo. Asi po 2. km
je letiště.

-od Karlových Varů: projet Chomutovem směrem na Prahu a asi po 2. km za městem odbočit doleva na Údlice.
Odtud stejně jako od Prahy.

Občerstvení :

Ubytování:

Při podání přihlášek je možné objednat stravování s dovozem jídel v
transportních krabičkách po porcích. Sobota oběd a večeře, neděle oběd.
Objednávku jídel lze provést u kontaktní osoby do 7.9.2012 do 20:00 hod.
Možné po telefonické domluvě zajistit v místních hotelích a penzionech, nebo
po nahlášení je možné stanování ve vlastních stanech na ploše letiště

