
  

  

  

LLEETTEECCKKOOMMOODDEELLÁÁŘŘSSKKÝÝ  KKLLUUBB  TTŘŘEEBBÍÍČČ,,  pp..  ss..  
 

 

si Vás dovoluje pozvat na veřejnou soutěž rádiem řízených 

létajících maket letadel v kategoriích F4C a F4H 
 

 

která se koná dne 5. - 6. 6. 2021 

v areálu modelářského letiště  
 

 

LMK Třebíč 
 

u obce Střítež 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O P O Z I C E  

 
 

Pořadatel:  Leteckomodelářský klub Třebíč,  reg. č. 269, p. s.  

 

Číslo soutěže:  657 

 

Místo konání: Letiště Leteckomodelářského klubu Třebíč u obce Střítež 

   (49°11'35.192"N, 15°53'5.598"E) 

 

Sout. kategorie:  F4C, F4H 

 

Datum konání:     5. – 6. 6. 2021  

 

Pravidla:  Dle FAI pro r. 2021 s výjimkami pro soutěže v ČR dle sportovního řádu 

KlemČR 2021 

 

Uzáv. přihlášek: 2. 6. 2021 

 

Vklad:  500,- Kč, při účasti v obou kategoriích 800,- Kč  

 

Sportovní jury:  Kopal David (trenér kategorii, techn. delegát CIAM FAI) 

Frána František (lektor SMČR) 

Dvořáček Miroslav (lektor SMČR, mezinárodní rozhodčí) 

 

Ředitel soutěže:  Dvořáček Miroslav  

 

Přístup: CZ: Volný - podmínkou je prokázané platné členství v KLeM – SMČR 

(známka na r. 2021). Výhodná je osobní pojistka modeláře.  

  Zahraničí: Zahraniční účastník musí mít platný průkaz příslušné 

domácí modelářské organizace nebo platnou sportovní licenci FAI, a 

musí prokázat platnou pojistkou z odpovědnosti za způsobené škody.  

Jazyk pro komunikaci: angličtina + němčina.  

Do uzávěrky soutěže je nutno alespoň kontaktovat pořadatele. 

Soutěžící, kteří přijedou bez ohlášení, nebudou do soutěže přijati!!   

 

Hodnocení: První tři soutěžící z České republiky obdrží medaili. Všichni soutěžící 

obdrží věcné ceny. 

 

Protesty:  Dle sportovního řádu FAI se vkladem 500,- Kč 

 

Přihlášky:  Miroslav Dvořáček ml., Kosmákova 55, 674 01 Třebíč 

   tel.:  602759924 

e-mail: MD.modelar@seznam.cz 

  

Ostatní: Start na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace.  

  V rámci povolených výjimek pro soutěže pořádané v České 

republice dle Sportovního řádu 2021 nebude instalováno měření 

hlučnosti a kontrolní přijímač.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MD.modelar@seznam.cz


P  R  O  G  R  A  M   

 

pátek 4. 6.: od 1200  Příjezd soutěžících, ubytování 

od 2000  Společenské posezení. K dispozici občerstvení z místního baru, 

možnost opékání párků. 

 

sobota 5. 6.: 800 - 830  Prezentace soutěžících 

  900   Zahájení soutěže 

  915 - 1500  Statické hodnocení 

1000 - 1800  Soutěžní lety (2 kola) s přestávkou na oběd a propagační 

vystoupení 

od 1800   Vyhlášení průběžných výsledků soutěže, modelářská veselice 

 

neděle 6. 6.: 900 - 1300  Soutěžní lety (3. kolo) s přestávkou na oběd 

cca. 1330   Vyhlášení výsledků soutěže, předání cen 

 

 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE ZMĚNU ČASOVÉHO ROZVRHU DLE OKAMŽITÉ 

SITUACE, POČTU SOUTĚŽÍCÍCH A POD. 

 

Důležité:   Na přihláškách prosíme o uvedení telefonického spojení!!   

Žádáme všechny zúčastněné o co nejdůkladnější dodržování 

hygienických a epidemiologických opatření dle aktuálních 

požadavku vlády a zdravotníků. 

 

Ubytování: Vedle plochy letiště je možno tábořit ve vlastních stanech a obytných 

přívěsech. K dispozici je el. proud (přípojky 220/380V), mobilní WC, 

pitná voda v nádobách. Pořadatel letos nemůže zajistit ubytování 

v některém z hotelů ve městě nebo v penzionu na dohled od letiště. 

  Stan pro úschovu sestavených modelů nelze bohužel v letošním roce 

zajistit! 

 

Stravování:   Zajištěno v hojné míře! Guláš, řízky, držková polévka s přílohami, pivo, 

alko i nealko nápoje od profesionálů 

 

Poloha letiště:  49°11'35.192"N, 15°53'5.598"E 

 

Příjezd k letišti od silnice č. 360 je volný, všechny opravy dokončeny. 

 

Doporučujeme sledovat http://www.uzavirkytrebic.cz/prehled/  

 
 

 

http://www.uzavirkytrebic.cz/prehled/

