
                                                                        
 

 
Mistrovství České republiky elektromodelů kategorie F5J pro rok 2023 

 

PROPOZICE 
 
Soutěž: Mistrovství České republiky elektromodelů v kategorii F5J 
Číslo soutěže: 28 
Datum: 5. a 6. srpna 2023 
Vyhlašovatel soutěže: Svaz modelářů České republiky. 
Pořadatel: Leteckomodelářský klub Česká Třebová p.s. 
Místo konání: Letiště Aeroklubu Česká Třebová. GPS: 49°54'33.296"N, 16°27'18.721"E 
Kategorie: Senioři, junioři 
Korespondence: Ivo Lžičař, Husova 655, 56002 Česká Třebová. Tel. 603 814 084, e-mail: lzicar@epimo.cz 
Přihlášky: Na stránkách www.stoupak.cz  do úterý   1.8. 2023  
Vklad hotově na místě.  
Prezence a přejímka modelů: 4.8. – pátek 18.30-20.00 hodin, 5.8. - sobota 7.30-8.30 hodin 
Program: Sobota 9.00 hod. zahájení, 9.30-19.00 hod. kvalifikační lety. Neděle 9.00 –12.30 hod. kvalifikační 
lety. Od 13.00 hod. finální lety na 3 kola po 15-ti minutách 
Vyhlášení výsledků: 1 hod. po skončení posledních letů 
Podmínka účasti: Startovat mohou pouze soutěžící, kteří se v letech 2021 až 2023 zúčastnili minimálně jedné 
soutěže zapsané do Kalendáře soutěží KLeM a mají vytištěnou platnou průkazku SMČR v PDF nebo v 
elektronické podobě v mobilu, (mají uhrazenou členskou známku na rok 2023), nebo vlastní platnou 
mezinárodní licence FAI pro daný rok. 
Startovné: Senioři 700,- Kč, senioři nad 65 let 500,-Kč, junioři a žáci 200,- Kč 
Ředitel soutěže: Jeništa Václav 
Jury: bude stanovena na místě před zahájením soutěže 
Hodnocení letů a pravidla: Dle pravidel FAI pro kategorii F5J platných v r. 2023. Restart motoru povolen,  
FW F5J FAI S 5.9. 
Protest: Se podává ihned, nejpozději po ukončení letu skupiny předsedovi JURY společně s vkladem 500,-Kč 
Hodnocení výsledků a vyhlášení „Mistra ČR F5J pro rok 2023“: Mistrovství ČR F5J se létá na 7 
kvalifikačních kol (jedno škrtací). Finále 3. kola. 
Mistr ČR F5J pro daný rok bude vyhlášen, pokud se odlétají minimálně 3 kvalifikační kola.  
Stravování: Objednávka jídel při prezenci (3 jídla cca 450,-Kč bude upřesněno dle aktuální situace na trhu) 
Občerstvení: budou zajištěny nápoje – pivo, limo, káva, čaj 
Ubytování: Na vlastní náklady. Ubytování ve vlastních stanech (karavanech) na vyhrazené ploše 
v areálu letiště zdarma s možností připojení na el. síť., k dispozici mobilní WC, pitná voda 
Možnost příjezdu od pátku 4.8.2023 dopoledne 
Závěrečné ustanovení: Pořadatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené nedbalostí 
startujících a jejich pomocníků. 
 
V České Třebové   1.1. 2023 

Ladislav Pirkl 
předseda LMK                                                                 

 
                                   Akce je pořádána za podpory Města Česká Třebová 

http://www.stoupak.cz/

