
 

 

                                                                                                                     

 

 
Mistrovství České republiky termických větroňů kategorie F3J pro rok 

2016 s mezinárodní účastí. 
 
 

Modelklub Náchod ve spolupráci s Aeroklubem Náchod Vás zve na soutěž Mistrovství 
České republiky termických větroňů kategorie F3J pořádané ve dnech 18.–19. 6. 2016 
na ploše letiště Aeroklubu Náchod na Vysokově. Těšíme se na Vaši účast.  
 
 

PROPOZICE SOUTĚŽE 
 
Soutěž:  Mistrovství České republiky termických větroňů kategorie 

F3J s mezinárodní účastí 
Číslo soutěže:  29 
Vyhlašovatel soutěže:  Svaz modelářů České republiky 
Pořadatel:  Modelklub Náchod, SMČR, reg. č. 32  
 IČ 62731432, Koubovka 897  
 54941 Červený Kostelec  
Místo:  Letiště Aeroklubu Náchod – Vysokov 
 okres Náchod 
 GPS: 50°24'41.430"N, 16°7'55.019"E 
Kategorie:  F3J senioři + junioři 
 dle platných pravidel F.A.I. pro rok 2016  
  Bude uplatněna výjimka ze Sportovního Řádu ČR 7.5.2. 

možnost startu na elektrickém navijáku podle 
specifikace pro kategorii F3B 

Datum soutěže:  18. a 19. června 2016 
Jury:  stanovena na místě 
Ředitel soutěže:  Ing. Radislav Tér 
Podmínka účasti:  Platná licence SMČR a účast min. na 1 soutěži zapsané do 

kalendáře soutěží leteckých modelářů v roce 2015 a 2016. 
Zahraniční účastníci s platnou mezinárodní licencí FAI 

Startovné:  Dospělí 300,- Kč, senioři nad 62 let junioři a žáci 150,- Kč, 
na účet Modelklubu Náchod  č.ú. 225303248/0300 u Era 
banky v Náchodě nebo hotově na místě. Variabilní symbol: 
číslo licence bez pomlčky. Při bezhotovostní platbě na účet 
předložte při prezenci kopii platebního příkazu. 

Hodnocení:  Bude se létat na 8 základních kol a 3 finálová kola. Do finále 
9 nejlepších pilotů ze základní části. 

Protesty:  Podává se ihned, nejpozději po ukončení letu skupiny 
řediteli soutěže společně s vkladem 300,- Kč. V případě 
kladného vyřízení se vklad vrací. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Přihlášky:  Přihlášky zasílejte písemně nebo e-mailem na adresu: 

Ing. Radislav Tér 
Koubovka 897, 54941 Červený Kostelec 
e-mail: radislav.ter@seznam.cz 

 informace na tel: +420 603385387 
 www.modelklubnachod.wz.cz 
 V přihlášce uveďte čísla min. dvou používaných frekvencí. 
 Uzávěrka přihlášek 12. 6. 2016 
 
Program soutěže:   pátek 17. června – prezence 18:00-21:00, 

sobota 18. června – prezence 7:30-8:30,  
zahájení soutěže 8:30,  
soutěžní lety 9:00-18:00,  
neděle 19. června – soutěžní lety 9:00-15:00  
vyhlášení výsledků 16:00, 

Občerstvení:   Stravování (oběd, večeře, oběd) lze zajistit na letišti po 
závazném objednání počtu jídel současně s přihláškou do  

 12. 6. 2016. Občerstvení bude zajištěno v prostoru areálu 
letiště cena 250 Kč. 

Ubytování:   Ubytování ve vlastních stanech na vyhrazené ploše v 
areálu letiště zdarma (případně individuálně dle vlastní 
objednávky)  

Monitor rušení:  Není k dispozici. 
 
 
Pořadatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené nedbalostí startujících a 
jejich pomocníků. 
 
 
 
V Náchodě 09. 02. 2016                                            Radislav Tér 
        předseda MK Náchod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


