PROPOZICE
veřejné soutěže elektromodelů kategorie RCEP – 31.7.2016, Příbor

Evidenční číslo KLeM ČR: 781, Název akce: „Ostravská pevná výška“
Datum: 31. 7. 2016 – neděle, Místo pořádání: Polní letiště v Příboře
Kategorie: RCEP – jednotlivci, Pořadatel: LMK IKARUS Ostrava
ve spolupráci s LMK Nový Jičín
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Matula, mail: ondra.matula@tiscali.cz
Adr.: Ahepjukova 25, 70200 Ostrava 1, tel. 591137930, 604405863
Přihlášky při presentaci v den soutěže, počet soutěžících není omezen
SOUTĚŽ SE NELÉTÁ NA TRNÁVCE, ALE NA LETIŠTI V PŘÍBOŘE
Polní letiště v Příboře je na souřadnicích 49.6318992N, 18.1275211E. Ze
silnice I. třídy č. 48 mezi Příborem a Libhoští odbočit na silnici I. třídy č. 58
směr Frenštát pod Radhoštěm, po 1,6 km za kruhovým objezdem odbočit vpravo
na ulici Štramberskou, po 150m odbočit vpravo na místní komunikaci, dále po
ní a po polní cestě cca 800m, pak vlevo po panelové cestě do prostoru letiště.
Auta nesmějí vjíždět na trávu, musí zůstat na zpevněné panelové ploše!
Je zakázáno létat v prostoru nad hangárem a nad zaparkovanými vozidly!
Startovné 100,- Kč se bude platit hotově při prezentaci. Létat se bude podle
počtu soutěžících na 3 až 5ti startovištích minimálně na 4 kola. Platí znění
pravidel kategorie RCEP pro rok 2016 – tj. dle textu i komentáře z 06/2015.
Začátek prezentace v 08.30 hodin, předpokládané zahájení soutěžních letů
v 09.30 hodin. První 3 soutěžící budou obdařeni upomínkovými cenami
(diplomy, poháry) a případně i cenami věcnými. Pořadatel zajistí pro účastníky
soutěže přiměřené (zdarma) občerstvení. Všechny ostatní výlohy spojené
s účastí na soutěži hradí soutěžící sobě si sám.
Vzhledem k tomu, že se jedná o teprve druhou oficiální klubovou akci
v kategorii RCEP, pořadatel prosí účastníky o shovívavost a předpokládá, že
více než o soutěžení opět půjde o doladění pravidel a technických věcí.
Pořadatel zajistí servis pro nastavení výškoměrů Altis a Jeti.
Hodně štěstí všem soutěžícím za všechny pořadatele přeje
Ondra Matula

