
Místo 

konání:

Soutěžící: příjmení, 

jméno

č. licence: 

  CZE -   
email:

adresa: telefon: klub:

Model:
typ:

rozpětí:

(mm)
motor:

měřítko: kanál:

cestovní 

rychlost 

předlohy:

km/hod hmotnost: kg      

Kód obratu
 Název obratu

celkem max. 17 minut + minuta na každý další motor 8 Osmička ve vodorovném letu

360 Sestupná spirála 360°

a Svíčka

Prosím vyplnit obraty a kódy dle seznamu v tabulce. b Zasunutí a vysunutí podvozku

c Zasunutí a vysunutí klapek

Obrat Kód d
Odhození bomb nebo palivových nádrží

1 e Souvrat

2 f Překrut

3 g Jeden normální přemet

4 h Zvrat

5 i Kubánská osma

6 j Vývrtka - 3 otočky

7 k Výkrut

8 l Padák

9 m Mezipřistání

10 n Průlet

o Skluz po křídle vlevo nebo vpravo

p První letová funkce předlohy

počet
q

Druhá letová funkce předlohy

r
Let po trojúhelníkovém okruhu

s
Let po pravoúhlém okruhu

t Let v přímém směru a stálé výšce (max 6 

m)

u

Let v přímém směru s jedním 

přiškrceným motorem (pouze pro 

vícemotorové modely)

v Líná osma

Sobota Snídaně párky, pečivo 30 Kč w Souvratová zatáčka

Oběd zelňačka; vepřová kotleta na žampionech s rýží 125 Kč x Let na zádech

večeře klobása, pečivo 50 Kč y Derryho zatáčka

Neděle Snídaně vajíčka na slanině pečivo 45 Kč z Postupová zatáčka 

Oběd gulášova polévka, pečivo 40 Kč áá
Let v přímém směru na minimální 

rychlosti

Registrační formulář pro Krušnohorský pohár 2017

Seznam letových obratů

Startovní 

číslo:
bude 

přiděleno 

podle 

pořadí 

přihlášení

vzlet

Pořádající klub: letiště Karlový Vary - Hory  

8. - 9. 7. 2017
GPS: 50°13'2.550"N, 12°46'31.611"E

8:30 prezentace soutěžících

9:00 zahájení soutěže

Prosím vyplnit všechna žlutá pole

z pátku na sobotu

ze soboty na neděli

Vyplnit pouze v případě zájmu o nocleh v posteli 
(Soutěž je plánováná na dva dny ( 2 kola na sobotu a třetí kolo na neděli)

vyplnit a poslat na mk02ostrov@email.cz nejpozději do 26. 6. 2017 

postele za 50,-Kč/noc v areálu letiště. K dispozici sprcha a WC, 230V.

přiblížení a přistání

vzlet do 7 minut 

+ minuta na každý další motor - jinak let nehodnocen

V ceně startovného je zahrnuto celé menu na oba soutěžní dny. 

Pokud chcete přiobjednat další porce vyplňte počet.


