PROPOZICE

Mistrovství české republiky 2015
Kategorie F1H, F1G, F1J
Číslo soutěže:

52

Datum:

18. 10. 2015

Místo konání:

Borotice - prostory kolem polního letiště. (Letiště Kyjov zůstává jako záloha pro
aktuální předpověď počasí – proto v přihlášce uveďte i kontakt na sebe pro
případné aktuální informace.)

Kategorie:

FlH FlG FlJ - bez rozdílu věkových skupin

Pořadatel:

z pověření SMČR LMK Fénix Kunovice

Pravidla:

FAI

Přístup :

pro členy SMČR s platnou licenční známkou

Ředitel soutěže:

Ing. Jaroslav Blatný CZE-308-17

Jury:

bude ustanovena na místě před zahájením mistrovství

Přihlášky:

Ing. Pavel Kroča, ul. 1.Máje č.63,

reg.č. 308

Uherské Hradiště 686 05
sms na mobil 603 448 224 nebo e-mail: pkroca@missuh.cz
Startovné:

senioři

100,- Kč + 40,- za další kategorie

žáci a junioři

50,- Kč + 30,- za další kategorie

Uzávěrka:

10. 10. 2015

Program:

8:30 – 9:00 registrace
9:15

slavnostní nástup

9:30 – 14:50 soutěžní lety, 5 kol po jedné hodině + 5 min. přestávka
16:00 rozlétávání a následné zakončení MČR
Měření:

členové LMK Kunovice a dobrovolní časoměřiči, popř. soutěžící z jiného klubu

Protesty :

písemně s poplatkem 300,- Kč ihned po incidentu řediteli soutěže

Ceny, odměny:

první 3 v každé kategorii a nejlepší žák-junior (dle počtu soutěžících v dané
kategorii)

Občerstvení:

nebude zajištěno.

Sraz:

Borotice polní letiště GPS 48.8484047N, 16.2308911E
( Kyjov letiště

Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Za pořádající klub Pavel Kroča

GPS 48.9824744N, 17.1288842E)

( Pozn. Na letišti Kyjov je termín a pořádání akce domluveno. Je zde však složitější situace pro případ
nevhodného počasí – směru větru. V případě, že by došlo k soutěži na letišti v Kyjově budou bezpodmínečně
platit tato pravidla pro pohyb na letišti:
- Vozidla budou odstavena na určeném místě a pohyb aut nebude možný jiným směrem, než směrem ke bráně
letiště.
- Pohyb po ranveji jen se zvýšenou opatrností a vždy ve směru kolmém na ranvej.
- Při náhodném leteckém provozu bude soutěž přerušena a ranvej musí být na znamení pořadatelů okamžitě
vyklizena.
- Pohyb osob a vozidel musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení leteckého provozu
Děkujeme za pochopení)

