Propozice soutěže RCEO č.646
pořádané LMK Plzeň – Jižní sekce v kategorii RCEO
Letecko modelářská soutěž:
Kategorie:
Pořadatel:
Termín soutěže:
Místo konání:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Přístup na soutěž:

č. 646
RCEO
LMK Plzeň – Jížní sekce
27.8.2016
klubové letiště LMK Plzeň – Jížní sekce
Ivan Hořejší
Robert Jícha
členové SMČR s platnou známkou pro rok 2016
vylepenou v průkazu SMČR
bez rozdílu věkových kategorii
100,- Kč, senioři a junioři 50,- Kč pro přihlášené
v termínu, na místě 300,- Kč bez rozdílu věku a
pohlaví
okamžitě písemně po incidentu s vkladem
500,- Kč řediteli soutěže
tři nejlepší soutěžící bez rozdílu věkových
kategorií

Věkové kategorie:
Soutěžní vklady:

Protesty:
Vyhodnocení:

Organizace soutěže:
Soutěž je přístupna soutěžícím s platným členstvím v SMČR a dle pravidel SMČR 2016 pro
kategorii RCEO.
Organizace letů bude následující:
Soutěž je vypsána na 5 – 7 soutěžních kol. Rozhodnutí o počtu kol padne na nástupu
s ohledem na počet soutěžících a povětrnostní podmínky. Plocha bude členěna na 5
startovišť.
V případě nutnosti prosím počítejte s měřením mezi sebou.
Přihlášky:
Každý soutěžící se přihlásí elektronicky na webu stoupak.cz, případně zašle přihlášku do
soutěže písemně do stanoveného termínu na níže uvedenou adresu.
Pořadatel požaduje uvést v přihlášce dvě rozdílné vysílací frekvence (s výjimkou pásma
2,4GHz).
Vzhledem k organizaci soutěže, bude uzávěrka všech přihlášek 25.8.2016
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 25.8.2016
Přihlášky po termínu nebo na místě se startovným 300,- Kč !!
Adresa pro písemné zasílání přihlášek:
nebo

robert.jicha@kanguru.org
Robert Jícha
Brožíkova 14
301 00 Plzeň
tel.: 603 244 188

Další informace pro soutěžící:
Modely musí být označeny licencí SMČR dle platných pravidel. Před zahájením
soutěže budou soutěžící seznámeni se systémem ohlašování a organizace startů.
Časový rozpis:
8:30 – 9:00
9:00
9: 15 – 16:00
16:00

prezentace
nástup soutěžících
soutěžní lety
vyhlášení výsledků

Jak na letiště:
GPS – (49°42'9.533"N, 13°23'21.184"E)
Url na mapy.cz - http://www.mapy.cz/s/7mDU

V Plzni dne 10. srpna 2016

Robert Jícha

