
Propozice soutěže  
RC modelů v kategorii F5J 

 

Pořadatel :                  LMK Hořice, reg. č. 232 

Číslo soutěže:  715 

Datum konání: 8.- 9. srpna 2020 

Místo konání: pozemky ZD na severním okraji letiště Hořice - Domoslavice.  

 (příjezd z hlavní silnice č.35 / E442 od obce Holovousy) 

GPS: 50.3605461N, 15.5801253E 

Kategorie:    F5J – Termické větroně s elektrickým pohonem 

Pravidla: Sportovní řád FAI (svazek F5 - 2020) 

Ředitel soutěže:  Petr Dušek 

Přístup: členové SMČR s platnou známkou pro rok 2020 

Přihlášky: https://www.stoupak.cz/souteze/prihlasky 

 (případně na E-mail:   petr.dusek66@gmail.com   nebo tel.: 604 463 410 ) 

Uzávěrka přihlášek: středa  5.8.2020, do 24.00 hod.  

Vklady:      300 Kč 

 100 Kč žáci/junioři 

 200 Kč senioři 65+ 

 úhrada vkladů na místě při prezentaci. 

Hodnocení: Nejlepší tři soutěžící v kategorii seniorů, vítěz kategorie juniorů a kategorie 
seniorů 65+ 

Protesty: Podle sportovního řádu SMČR, písemně s poplatkem 200 Kč 

Program  Pátek  7.8.  

 od 14:00 volný trénink  

 Sobota  8.8. 

 8:00 – 9:15   prezence soutěžících  

 9:15    nástup soutěžících, zahájení soutěže 

 9:30 – 18:00 kvalifikační lety  

 od 18:00 volná zábava :) 

 Neděle  9.8.  

 9:00 – 12:00 kvalifikační lety 

 12:30 – 13:45 finále – 3 kola 

 14:00  vyhlášení výsledků 

 Předpokládáme 6-7 kvalifikačních kol, podle počasí a počtu účastníků bude 
upřesněno před zahájením soutěže  

Občerstvení: Skromná kantýna přímo na letišti po dobu soutěže, možnost objednání 
hotových jídel současně s přihláškou 120 Kč jedno jídlo / 350 kč za 3 jídla 
(sobota - oběd a večeře, neděle - oběd). Kdo bude chtít alespoň dvě jídla, 



zatrhněte si jídlo při přihlašování na Stoupáku, detaily doladíme při 
prezenci. 

Dále na letišti čepované pivo od pátku, gril, ohniště pro večerní posezení . 

Různé: Vzájemné měření soutěžních letů pomocníkem. Namátkové kontrolní 
měření pořadatelem. 

 Jízda po letištní ploše a přilehlých pozemcích ZD je zakázána s výjimkou 
příjezdové komunikace. 

Parkování vozidel na vyhrazeném místě. 

Ubytování v okolí: http://infocentrum.horice.org/sluzby/ubytovani 

Možnost táboření přímo na letišti ve vlastních stanech - karavanech 

   Výlohy s účastí na soutěži si hradí soutěžící. 

    

 
Za pořádající LMK Hořice se na vaši účast těší:  Petr Dušek 
               ředitel soutěže                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


