
 

 

POZVÁNKA-PROPOZICE 
 

Soutěž kategorie R C E V  č. 704 v CHOMUTOVĚ 
 

 

 
Název soutěže: Chomutovská RCEV 
   
Pořadatel:  LMK Chomutov 
 
Datum konání:  1.10.2022 
 
Místo konání:  Letiště Aeroklubu Chomutov, Pesvice, GPS: N 50° 28' 20" E 013° 28' 05" 
 
Soutěžní kategorie: RCEV 
 
Sportovní pravidla: Sportovní řád SMČR 2022 RCEV 
 
Ředitel soutěže: Vlastimil Kocourek 
 
Startovné:                     100,-Kč, junioři a žáci zdarma 
           
Přihlášky:                     Na internetu na www.stoupak.cz 

( http://kalendar.sorgair.com/views/?v=CONTEST_DETAIL&ID=140 ) 
, nutno uvést Jméno a příjmení, název LMK, číslo licence SMČR, věkovou 
kategorii dle SMČR. Uzávěrka přihlášek je 30.9.2022 20:00 hod. 
Podmínkou účasti jsou RC soupravy pracující v pásmu 2.4GHz. 

 
 
Další informace: rcev@entelen.eu, tel. +420 603 533 600 

 
    
Protesty:  Písemně s poplatkem 100,-Kč ihned po události, či dolétání kola. 
    Protesty přijímá ředitel soutěže a řeší je Jury, jestliže je protest uznán, vklad je 
                                      vrácen. Jury bude ustanovena před začátkem soutěže. 
         
Stravování:  Klobásky nebo buřty, pití si vezměte vlastní  
  

Upozornění:  Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku. 
 
 

Program 
 
Sobota 1. 10.  8:30-9:00 hod.  prezentace 

9:15-9:30 hod.    breefing a osvěta, zkouška uvědomělosti 
9:30-14:30 hod.  soutěžní lety – plánováno 6-7 kol dle počtu přihlášených 
15:00 hod.  konec a vyhodnocení 

 
První tři piloti v celkovém pořadí budou veřejně oceněni a vyzdviženi. 

 
 

Příjezd na letiště LMK Chomutov: 
 
-od Prahy:  přes Údlice - asi 5 km před Chomutovem odbočit z rychlosilnice na Údlice/ dále cca 
   2. km za motorestem Seník / odbočit vpravo do obce Údlice. Tuto projet bez 

odbočení a asi po 3. km je vlevo za křižovatkou aeroklub a za ním naše plocha. 
 
 -od Mostu:  z koridoru č.13 odbočit na Otvice, tyto projet a za vesnicí se držte vlevo. 

Asi po 2. km je letiště. 
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-od Karlových Varů: 1/ Projet Chomutovem směrem na Prahu a asi po 2. km za městem odbočit doleva 
   na Údlice. Odtud stejně jako od Prahy. 

2/ A nebo projet Chomutov po silnici č.13 směrem na Most, u Jirkova odbočit směr 
Otvice, tyto projet a za vesnicí se držte vlevo. Asi po 2. km je letiště. 

   

 
  
 
Modelářské letiště najdete vedle letiště Aeroklubu Chomutov, ve směru na Jirkov. Při pohledu od silnice je to 
nalevo od letiště aeroklubu. 


