
POZVÁNKA – PROPOZICE 

 Číslo soutěže, akce: 866, 868, 568  

Pořadatel: Modelářský klub 436 Sokolov ve spolupráci se spolkem RC Letání 

Datum konání: sobota 16.6.2018 – Něděle 17.6.2018 

Místo konání: Modelářské Letiště Lesík u Nejdku  

Soutěžní kategorie: F3K, F6D, VOSA-Komplet 

Sportovní pravidla: platí pravidla SMČR 

Organizační zajištění: Michal Plecho ( MK Sokolov) , Václav Svoboda (RC Létání ) 

Program soutěže:  

- Sobota :  

- 10:00 – otevření letiště, začátek prezetace Vosa Komplet  

- 11:00 – 13:00 – přátelské polétání VOSA Komplet 

- 13:00 – 14:00 – polední obědová pauza, prezentace F3K Amateur campu  

- 14:00 –16:00 – doprovodný program na Nejdecké pouti (létání pro veřejnost dobrovolníci 

kteří se chtějí zůčastnit a předvést své stoje ( malé elektry atd. )nechť se prosím nahlásí 

předem 

- 16:00 – dokud nás to nepřestane bavit či dokud nás tma nevyžene - Létání s modely F3K na 

ploše v Lesíku 

- Neděle :  

- 10:00 - prezentace soutěžících F6D  

- 10:30 – Létání F6D  

- 14:00 – ukončení akce, odjezdy         

Přihlášky a vklady: žáci zdarma, senioři 100,-Kč.                                                                               

Od přihlášených budou vklady vybrány  při prezentaci na ploše. Vklady zahrnují příspěvek na 

udržbu letiště a lehké občerstvení.  

- přihlášky zasílejte na adresu: Michal Plecho, Těšovice 93, Sokolov 35601  

Uzávěrka přihlášek je 15.6. 2018 (platí datum pošt.razítka). Možno se přihlásit i telefonicky na čísle 

728398757 např. SMS.  

Hodnocení: - každý účastník obrží pamětní list, odvážlivci pro kategorii F6D pak diplom   

                      - věkové kategorie- viz Kalendář soutěží leteckých modelářů ČR 2018  

Organizační pokyny: - možnost postavení stanu na ploše, gril na večer bude  

                                     - WC bohužel na ploše není ( na velkou stranu je potřeba si zajet )  

                                     - Zákaz vstupu na okolní plochy kolem letiště ( je zaseto ) 

                                     -  pro kuřáky přísný zákaz pohazování nedopalků po ploše  

                                     - nejedná se o soutěž v pravém slova smyslu spíše o přátelské setkání 

amatérských provozovatelů těchto modelů, zkušení závodníci ovšem vítáni. 

Kategorie VOSA Komplet je určena převážně pro žáky.  

                                     - výlohy si hradí soutěžící sami, nebo vysílající organizace.  

                                     - doprava vlastními vozidly, pěšky, na kole, nebo autobusem.  

                                     - soutěžící jsou povinni parkovat s vozidly ve vyhrazeném prostoru a respektovat 

pokyny pořadatele.  


