
PROPOZICE
Mistrovství České republiky kategorie RCEN

Suché 1.září 2012
Pořadatel: Svaz modelářů ČR 

Pověřený klub, číslo: MK Severka Modelpark Suché   č.71

Číslo a datum soutěže: č. soutěže:36
datum: 1.září 2012

Místo konání: Modelpark Suché   50°37'44.501"N 13°55'16.528"E

Kategorie: RCEN

Pravidla: Národní pravidla ČR pro kategorii RCEN platná pro rok 2012

Sportovní jury: 

Josef Klíma
Ředitel soutěže: Jiří Tůma
Vklady: Senioři 400 Kč

Junioři a žáci 200 Kč
Vklad musí být uhrazena současně s odesláním přihlášky do soutěže. 
Soutěžící který nezaplatí vklad do 31. července 2012 nebude zařazen 
do soutěže. 
Vklady je možno zaslat hromadně za celý LMK, bankovním převodem 
na č. účtu: 190524680/0300 ve variabilním symbolu uvést číslo licence 
LMK soutěžícího (soutěžících).Popř. i složenkou typu „A“ na kontaktní 
adresu.



Hodnocení: První 3 senioři a junioři obdrží pohár, diplom a věcnou cenu.
Protesty: Písemně s poplatkem 500Kč podaný bezprostředně po incidentu. 
Přihlášky: Přihlášky zaslat nejpozději do 31. července 2012  

Formulář přihlášky na http://www.mkchlumec.cz/          
  

Kontaktní adresa:
Jaroslav Imiolek 
Haškova 638 
40317 Chabařovice
tel: 603 524 590
pokladnychaba@seznam.cz

Program: 
Pátek   31.8. 2012 14:00 – 20:00 příjezdy, ubytování, prezentace, přejímka modelů, volný 

trénink na vlastní nebezpečí soutěžících !!!
Sobota 1.9.2012 7:30 – 8:00  prezentace, odevzdání vysílačů

8:30 oficiální zahájení MČR
9:00 začátek soutěžních letů 
17:30 ukončení soutěžních letů 
18:30 vyhlášení výsledků MČR a ukončení souže 
19:00 volná zábava s posezením u ohně

Další údaje: 

Organizace soutěže: Počet soutěžních kol: 4 – 6 
Pořadatel si na základě počtu přihlášených účastníků a aktuální meteo 
situace vyhrazuje právo na změnu. Konečný počet  kol bude stanoven 
při nástupu před zahájením soutěže.

Ubytování: pátek až neděle  na ploše letiště (ve vlastních stanech, karavanech )

Pořadatel zajišťuje:
Kompletní sociální zázemí / WC, sprchy/  v provozní budově letiště.
Stravování pro soutěžící přímo na ploše letiště1x oběd a 1x káva 
Oběd pro doprovod je možno objednat individuálně (cena 60 Kč) 
současně s přihláškou. 
Po celou dobu soutěže bude zajištěno občerstvení v areálu letiště. 
Pořadatel zajišťuje přípojku 220V pro potřeby soutěžících. 

http://www.mkchlumec.cz/


  


