LETECKO - MODELÁŘSKÝ KLUB STRÁŽNICE p.s.
pořádá

veřejnou letecko-modelářskou soutěž
rádiem řízených větroňů kategorie RCEO

STRÁŽNICE
termín bude upřesněn na základě vývoje
epidemiologické situace

P R O P O Z I C E
Pořadatel:

LMK Strážnice p. s. r.č. 190

Číslo soutěže:

710

Datum konání:

termín bude upřesněn na základě vývoje epidemiologické situace – původní termín 25. 4. 2021

Místo konání:

Strážnice – letiště pro ULL a zemědělská letadla
- podle mapky na zadní straně propozic

Kategorie:

RCEO

Pravidla:

dle Sportovního řádu KLeM ČR

Ředitel soutěže:

Jaroslav Velísek

Přístup:

platná licence SMČR, zahraniční účastníci – platný
průkaz domácí modelářské organizace

Protesty:

písemně s vkladem 200,- Kč

Vklady:

- senioři.....100,- Kč
- junioři a žáci.....80,- Kč
Vklady je možné platit na místě. V ceně vkladů je
zahrnuto drobné občerstvení – čaj, káva a ochutnávka vína. Oběd tentokrát zajištěn nebude.

Prostředky osobní ochrany a hygieny (dezinfekci, roušky
atd..), si zajistí účastníci samy. Pořadatelé prosí všechny
účastníky soutěže o dodržování odstupů a všech ostatních doporučení pro snížení nebezpečí přenosu viru.

Program:

8.30 - 9.10 prezence
9.10 - 9.30 zahájení
9.30 – 13.30 odlétání 5 soutěžních kol
13.30 – 14.00 vyhlášení výsledků, předání cen

Přihlášky:

přihlášky zasílejte e-mailem nebo telefonicky na
adresu:
e-mail: jaroslav.velisek@uh.cz
mobil: 608 742 422

Upozornění:

- jízda motorovými vozidly po ploše letiště je přísně
zakázána

Sponzoři soutěže:

Prodej: hadic, spon, spojek, těsnící pryže, pryžových profilů, podlahovin,
dopravníkových pásů a lepidel
Výroba: řezání 3D vodním paprskem a oscilačním nožem
e-mail: gumex@gumex.cz
http:\\www.gumex.cz

Výroba a prodej špičkových modelů a příslušenství
http:\\www.krill.cz
http:\\www.krill-model.com

- potřeby pro vinaře a zahrádkáře
- elektrické ruční nářadí, vybavení dílny
- elektrocentrály, čerpadla
- prodej a servis zahradní techniky

Strážnice
ul. Skalická 745
tel.: +420 602 562 104
zahradni-centrum@email.cz

I n g . J o s ef KŘÍŽ
vzduchotechnika, klimatizace, akustika
e-mail: info@klima-technik.cz
http://www.klima-technik.cz

GPS: N 48˚53΄24΄΄ E 17˚17΄51΄΄

příjezd k letišti
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

