









MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


leteckých modelářů – mládeže 2021





letiště Aeroklubu Moravská Třebová – Staré Město
Propozice MR mládeže 2016 volné modely _bezen_V2

25. září 2021

Kategorie H, P30, A3, F1H, F1G


DZǀŬĂƚĞŐŽƌŝŝZs^ũƵŶŝŽƌƽʹϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭʹ:ƵŶŝŽƌŬůƵďjƐƚşŶĂĚKƌůŝĐş

WƎĞďŽƌZǀŬĂƚĞŐŽƌŝŝZ^ǎĄŬƽĂũƵŶŝŽƌƽʹϱ͘Ͳϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭʹ>D<,ĞƎŵĂŶƽǀDĢƐƚĞĐ
Pořadatel:
Svaz Modelářů ČR, U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA


Pověřený
klub: LMK Brno III

7

ϭ͘ EŽŵŝŶĂēŶşŬƌŝƚĠƌŝĂƉƌŽƷēĂƐƚŶĂDZŵůĄĚĞǎĞǀŽůŶǉĐŚŵŽĚĞůƽ
Číslo
Le – EŽŵŝŶĂēŶşŬƌŝƚĠƌŝĂƉƌŽƷēĂƐƚŶĂ
č. 39
 soutěže:
WŽƐƚƵƉŶĂDZŵůĄĚĞǎĞƐŝŵŽŚŽƵǎĄĐŝĂũƵŶŝŽƎŝǀǇďŽũŽǀĂƚƐƉůŶĢŶşŵůŝŵŝƚƵŶĂŬƚĞƌĠŵŬŽůŝŬƌĂũƐŬĠŵƉƎĞďŽƌƵ

DŝƐƚƌŽǀƐƚǀşĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝŬǇŵůĄĚĞǎĞϮϬϮϭ
Kategorie:
H, P30, A3, F1H, F1G

;ƉŽƐƚƵƉŽǀĠ ƐŽƵƚĢǎŝͿ ďĞǌ ŽŚůĞĚƵ ŶĂ ŵşƐƚŽ ďǇĚůŝƓƚĢ͘ jēĂƐƚŶşĐŝ ŵŽŚŽƵ ŶĂ DZ ŵůĄĚĞǎĞ ƐŽƵƚĢǎŝƚ ŶĞũǀǉƓĞ ǀĞ

ĚǀŽƵŬĂƚĞŐŽƌŝşĐŚ͘jēĂƐƚŶşĐŝŵƵƐşďǉƚēůĞŶǇ^DZ͘
Pravidla:
Sportovní
řád
FAI
s
povolenými
odchylkami od pravidel Sport. řádu ČR
dĞŶƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚƐƚĂŶŽǀƵũĞŶŽŵŝŶĂēŶşŬƌŝƚĠƌŝĂŵůĄĚĞǎĞƉƌŽƷēĂƐƚŶĂ͗


Místo
konání:sǇƉƐĂŶĠ
letiště Aeroklubu
Moravská Třebová – Staré Město
EŽŵŝŶĂēŶşůŝŵŝƚǌŬƌĂũƐŬǉĐŚƉƎĞďŽƌƽƉƌŽǀĢŬŽǀŽƵŬĂƚĞŐŽƌŝŝ
DZŵůĄĚĞǎĞǀŽůŶǉĐŚŵŽĚĞůƽʹϮϱ͘ϵ͘ϮϬϮϭʹ>D<ƌŶŽ///ʹDŽƌĂǀƐŬĄdƎĞďŽǀĄ
ƉƌŽ
 <ĂƚĞŐŽƌŝĞ
ĄŬ;Ϳ
Datum:
25. září 2021
ŵŽĚĞůƵ
ǀĢŬŽǀĠ
:ƵŶŝŽƌ;:Ϳ
DZŵůĄĚĞǎĞǀƵƉŽƵƚĂŶǉĐŚŵŽĚĞůĞĐŚhZϮϬ͕hZϮϱ͕haʹϭϭ͘ͲϭϮ͘ϵ͘ϮϬϮϭʹ^ǀŝƚĂǀǇ
DůĂĚƓşǎĄŬ;DͿ
^ƚĂƌƓşǎĄŬ;^Ϳ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ

Ředitel
soutěže: Patrik Cintula
DZǀŬĂƚĞŐŽƌŝŝZs^ũƵŶŝŽƌƽʹϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭʹ:ƵŶŝŽƌŬůƵďjƐƚşŶĂĚKƌůŝĐş
,
D͕^͕:
ϭϱϬƐ
ϮϬϬƐ
ϮϮϬƐ

Jury: WϯϬ
͕: František Doupovec, Vít Hladil, Zbyšek
ϯϬϬƐ Němec
WƎĞďŽƌZǀŬĂƚĞŐŽƌŝŝZ^ǎĄŬƽĂũƵŶŝŽƌƽʹϱ͘Ͳϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭʹ>D<,ĞƎŵĂŶƽǀDĢƐƚĞĐ
ϯ
͕: Upravená nominační kritéria pro ϭϴϬƐ

Nominace:	
rok 2021:

&ϭ,
͕:
ϯϭϬƐ



https://svazmodelaru.cz/klem/nominacni-kriteria/
ϭ͘ EŽŵŝŶĂēŶşŬƌŝƚĠƌŝĂƉƌŽƷēĂƐƚŶĂDZŵůĄĚĞǎĞǀŽůŶǉĐŚŵŽĚĞůƽ
&ϭ'

͕:

ϯϭϬƐ


WŽƐƚƵƉŶĂDZŵůĄĚĞǎĞƐŝŵŽŚŽƵǎĄĐŝĂũƵŶŝŽƎŝǀǇďŽũŽǀĂƚƐƉůŶĢŶşŵůŝŵŝƚƵŶĂŬƚĞƌĠŵŬŽůŝŬƌĂũƐŬĠŵƉƎĞďŽƌƵ
ĂƐǇƵǀĞĚĞŶĠǀƚĂďƵůĐĞũƐŽƵŵŝŶŝŵĄůŶşƐŽƵēƚǇƉƌŽŶŽŵŝŶĂĐŝ͘
;ƉŽƐƚƵƉŽǀĠ ƐŽƵƚĢǎŝͿ ďĞǌ ŽŚůĞĚƵ ŶĂ ŵşƐƚŽ ďǇĚůŝƓƚĢ͘ jēĂƐƚŶşĐŝ ŵŽŚŽƵ ŶĂ DZ ŵůĄĚĞǎĞ ƐŽƵƚĢǎŝƚ ŶĞũǀǉƓĞ ǀĞ
ĚǀŽƵŬĂƚĞŐŽƌŝşĐŚ͘jēĂƐƚŶşĐŝŵƵƐşďǉƚēůĞŶǇ^DZ͘
ĂůƓşŶŽŵŝŶŽǀĂŶş͗


EŽŵŝŶĂēŶşůŝŵŝƚǌŬƌĂũƐŬǉĐŚƉƎĞďŽƌƽƉƌŽǀĢŬŽǀŽƵŬĂƚĞŐŽƌŝŝ
sǇƉƐĂŶĠ
ĂͿƵƚŽŵĂƚŝĐŬŽƵŶŽŵŝŶĂĐŝŵĂũşŵŝƐƚƎŝZŵůĄĚĞǎĞǌƌŽŬƵϮϬϮϬ͘
ƉƌŽ
 <ĂƚĞŐŽƌŝĞ
ĄŬ;Ϳ
ŵŽĚĞůƵ
ǀĢŬŽǀĠ
:ƵŶŝŽƌ;:Ϳ
ďͿWŽŬƵĚŶĞďǇůǇŶĂƐŽƵƚĢǎŝƐƉůŶĢŶǇƉŽƐƚƵƉŽǀĠůŝŵŝƚǇ͕ŵĂũşƐŽƵƚĢǎşĐş͕ŬƚĞƎşŵĂũşŬůƵďŽǀŽƵƉƎşƐůƵƓŶŽƐƚǀŬƌĂũŝ͕
DůĂĚƓşǎĄŬ;DͿ
^ƚĂƌƓşǎĄŬ;^Ϳ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ
ŬĚĞũĞƐŽƵƚĢǎǀǇŚůĄƓĞŶĂũĂŬŽŬƌĂũƐŬǉƉƎĞďŽƌ͕ĂƵŵşƐƚşƐĞŶĂϭ͘Ͳϯ͘ŵşƐƚĢǀƌĄŵĐŝŬƌĂũƐŬĠŚŽƉƎĞďŽƌƵŵŽǎŶŽƐƚďǉƚ
ŶŽŵŝŶŽǀĄŶŝ
ŶĂ
DZ ŵůĄĚĞǎĞ͘ WƌŽ
ƐŽƵƚĢǎşĐş ǌũŝŶǉĐŚ ŬƌĂũƽ
ƉůĂƚş ƉŽƵǌĞ ŵŽǎŶŽƐƚ ƉůŶĢŶş
,
D͕^͕:
ϭϱϬƐ
ϮϬϬƐ
ϮϮϬƐƉŽƐƚƵƉŽǀǉĐŚ
ŶŽŵŝŶĂēŶşĐŚůŝŵŝƚƽ͘
WϯϬ
͕:
ϯϬϬƐ

ϯ
͕:
ϭϴϬƐ
ĂůƓşƉŽŬǇŶǇƉƌŽƉƎŝŚůĄƓĞŶşĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝDZďƵĚŽƵǀƉƌŽƉŽǌŝĐşĐŚ͘

&ϭ,
͕:
ϯϭϬƐ

Stanovené limity pro postup na MČR:
1RPLQDþQtNULWpULDSUR~þDVWQD0ý5POiGHåHSURURN

=SUDFRYDO
kategorie H – mladší žáci 150 s, ϯϭϬƐ
starší žáci 200 s, junioři 220 s






kategorie
P30
–
300
s,
kategorie
A3
–
180
s,
ĂƐǇƵǀĞĚĞŶĠǀƚĂďƵůĐĞũƐŽƵŵŝŶŝŵĄůŶşƐŽƵēƚǇƉƌŽŶŽŵŝŶĂĐŝ͘





kategorie F1H a F1G – 310 s
'DWXP
&ϭ'

9HU]H
͕:

.RQHþQiSRGREDSURURN
 

.RUQDWRYVNê
ĂůƓşŶŽŵŝŶŽǀĂŶş͗

Vklady:
100,– Kč (2. účast = 50,– Kč)
ĂͿƵƚŽŵĂƚŝĐŬŽƵŶŽŵŝŶĂĐŝŵĂũşŵŝƐƚƎŝZŵůĄĚĞǎĞǌƌŽŬƵϮϬϮϬ͘
Hodnocení:	
vítězové kategorií získají titul Mistr ČR v případě účasti minimálně

ďͿWŽŬƵĚŶĞďǇůǇŶĂƐŽƵƚĢǎŝƐƉůŶĢŶǇƉŽƐƚƵƉŽǀĠůŝŵŝƚǇ͕ŵĂũşƐŽƵƚĢǎşĐş͕ŬƚĞƎşŵĂũşŬůƵďŽǀŽƵƉƎşƐůƵƓŶŽƐƚǀŬƌĂũŝ͕
5ti soutěžících v dané soutěži i věkové kategorii, první tři v každé
ŬĚĞũĞƐŽƵƚĢǎǀǇŚůĄƓĞŶĂũĂŬŽŬƌĂũƐŬǉƉƎĞďŽƌ͕ĂƵŵşƐƚşƐĞŶĂϭ͘Ͳϯ͘ŵşƐƚĢǀƌĄŵĐŝŬƌĂũƐŬĠŚŽƉƎĞďŽƌƵŵŽǎŶŽƐƚďǉƚ
diplom,
medaili,
a věcnou
cenuƉůŶĢŶş ƉŽƐƚƵƉŽǀǉĐŚ
ŶŽŵŝŶŽǀĄŶŝ ŶĂ DZkategorii
ŵůĄĚĞǎĞ͘ obdrží
WƌŽ ƐŽƵƚĢǎşĐş
ǌũŝŶǉĐŚ
ŬƌĂũƽpohár
ƉůĂƚş ƉŽƵǌĞ
ŵŽǎŶŽƐƚ
ŶŽŵŝŶĂēŶşĐŚůŝŵŝƚƽ͘
Protesty:	
podává vedoucí družstva písemně okamžitě po incidentu

ĂůƓşƉŽŬǇŶǇƉƌŽƉƎŝŚůĄƓĞŶşĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝDZďƵĚŽƵǀƉƌŽƉŽǌŝĐşĐŚ͘
s vkladem 200,– Kč


Věková
hranice:	
věku dosaženého v daném kalendářním roce
jsou =SUDFRYDO
1RPLQDþQtNULWpULDSUR~þDVWQD0ý5POiGHåHSURURN
'DWXP
9HU]Hpodle

 věkové kategorie:

 modeláři rozdělení na



 žáci mladší – 12 let a mladší, žáci starší – 13 až 15 let

až 18 let
.RQHþQiSRGREDSURURN

.RUQDWRYVNê
  junioři – 16


Přihlášky:	na přiloženém tiskopisu společně s výsledkovou listinou KP
a vklady nejpozději do 31. 8. 2021 na e-mail:
patrik.cintula@seznam.cz
vklady převodem na bankovní účet – číslo účtu bude sděleno
proti přihlášce; do zprávy pro příjemce je potřeba uvést kraj
Po nesplnění těchto podmínek nebude družstvo připuštěno do soutěže!
Program:	sobota 25. září 2021
7.30 – 9.00

registrace soutěžících

9.00

porada s vedoucími družstev

9.30

zahájení MČR

10.00 – 15.20 	pět hodinových kol (H – 2 soutěžní lety na kolo)
mezi soutěžními koly 5 minut přestávka
16.00 – 17.00

rozlétávání

17.00

vyhlášení výsledků, zakončení MČR

	Pořadatel si vyhrazuje právo časové změny programu vzhledem
k nepředpokládaným okolnostem.
Ubytování:

pořadatel nezajišťuje.

Občerstvení:

na letišti bude zajištěno.

Pojištění:

v rámci pojistné smlouvy SMČR.

Organizační připomínky:
1. Vedoucí družstev zodpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících.
2. Každý účastník MČR musí mít s sebou kartičku pojištěnce.
3.	Pořadatel nebude provádět přejímku modelů. Každý účastník má možnost si sám
překontrolovat váhu modelu a délku vlečné šňůry před závodem. Váhy a bázi délky
šňůry zajistí pořadatel. V průběhu soutěže budou probíhat namátkové kontroly.
4.	Zákaz jízdy motorovými vozidly po ploše letiště! Parkovat pouze na vyznačeném parkovišti.

