Svaz modelářů České republiky

a

Modelklub Hradec Králové

pořádají

leteckomodelářskou halovou soutěž a zimní přátelské setkání

nultý ustavující ročník
číslo soutěže: 381
termín:

26.2.2011 a 27.2.2011

místo:

Tělocvična T2(A) katedry tělovýchovy a sport Univerzity Pardubice
Kunětická ulice, Pardubice (web: www.upce.cz)

rozměr letové plochy 16 x 16 m (17,5 x 21 m), světlá výška 7,9 m
kategorie:

soutěž - upoutané halové modely, letový program dle F2B případně dle UŠ
přátelské setkání – jakékoliv halové modely (volné, upoutané i RC)

hlavní rozhodčí a ředitel soutěže:

Pavel Macek

pravidla:

obecná pořadatelská a bezpečnostní pravidla - sportovní řád SMČR
stavební pravidla – libovolná konstrukce, vzletová hmotnost max. 500 g
povolené pohonné jednotky – pouze s elektrickými motory
délka řídících lanek – max. 5 m od rukojeti k ose modelu
letová pravidla – budou upřesněna na místě před zahájením soutěžních letů
pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit k letu zjevně nebezpečný model

přístup:

dle sportovního řádu SMČR
pro veřejné soutěže a ostatní akce s mezinárodní účastí

přihlášky:

písemně – adresa: Pavel Macek, Kotěrova 1/828, 500 03 Hradec Králové
elektronicky – e-mail: mapa@volna.cz
informace – tel:. +420 732 859 997, icq: 114 386 425

uzávěrka:

15.2.2011 včetně

vklady:

senior – přihlášen do uzávěrky min. 200 Kč (€ 8)
přihlášen po uzávěrce nebo na místě min. 250 Kč (€ 10)
junior – min. 100 Kč (€ 4)
žák – min. 50 Kč (€ 2)
pokud nebude minimálními vklady pokryto alespoň 3.000 Kč (€ 120),
bude chybějící částka rozúčtována mezi účastníky rovným dílem
pomocníci, doprovod, diváci – vstup zdarma

protesty:

dle sportovního řádu SMČR – kauce 100 Kč (4 €)

26.2.2011

27.2.1011

Program
do 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – ??:??
do 8:50
8:50 – 9:00
9:00 – 11:30
11:30 – 12:00

příjezd, ubytování, občerstvení (individuálně)
sraz před halou, prezentace, úhrada vkladů
zahájení, vybalení, domluvení letových pravidel
letový program (I. a II. kolo, v mezičase volné létání)
opuštění haly, ubytování, přesun do klubu
posezení v klubu Dýdy Baba (web: www.dydybaba.cz)
probuzení, snídaně, přesun k hale (individuálně)
sraz před halou
letový program (III. kolo, v mezičase volné létání)
zakončení, vyklizení a opuštění haly

občerstvení: pořadatel nezajišťuje
pořadatel zajití rezervaci míst v klubu Dýdy Baba podle přihlášek
ubytování:

pořadatel nezajišťuje
pořadatel doporučuje ubytování v areálu vysokoškolského kampusu
bližší informace a objednávky – Krištofová Monika, hotelové ubytování
tel.: +420 466 036 469, e-mail: monika.kristofova@upce.cz

v Hradci Králové

11.1.2011

upomínkové předměty účastníkům věnuje:

p

Komerční pojišťovna, a.s., Karolinská 1, č.p. 650, 148 00 Praha 8 – Karlín

s

