
POZVÁNKA 
na veřejnou modelářskou soutěž 

kategorie F4H, F4C 

 

Evidenční číslo soutěže:  663 

Název akce: KRUŠNOHORSKÝ POHÁR  
Kategorie: F4C, F4H 

Datum:  27. - 28. 7. 2019 
Místo konání: Modelářské letiště MK Hory u K.Varů 

GPS:50°13'2.550"N, 12°46'31.611"E 

Pořádající klub: Modelářský klub Ostrov p. s. (reg.  č. 02) 

Kontaktní osoba: Jarda Bělohoubek  

Adresa:  Jáchymovská 1420, 363 01 Ostrov 

Telefon:  +420 606 374 628 

E-mail: mk02ostrov@email.cz  

WWW: http://www.mk02ostrov.wbs.cz  

 

 
 
Platná pravidla: 
· http://www.svazmodelaru.cz/klem/Pravidla/SRad2019.pdf  
· https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f4_scale_19_v2.pdf  

V případě, že polo-maketa, maketa nebude splňovat parametry vymezené 
pravidly, nebude přijata do soutěže. 
 
Přihlášky: 
Registrace do soutěže přes dotazník 
https://www.survio.com/survey/d/I3D0W1J6T8M6S9Y8T   v případě, že jste se 
letos ještě nezaregistrovali na portálu http://www.f4c-h.cz tak provést registraci 
ještě zde. 
V krajní nouzi pište na e-mail: mk02ostrov@email.cz  
 
Uzávěrka přihlášek do středy 17. 7. 2019. Soutěžící, kteří nepošlou přihlášku, 
nebudou mít nárok na poukázku na jídlo a pití!!! Předem nepřihlášeným 
soutěžícím se může stát, že nebudou přijati do soutěže z kapacitních důvodů!!! 
 
Podmínka účasti: Prokazatelné pojištění ze zodpovědnosti za případné škody 
způsobené při soutěži a tréninku! (U členů SMČR postačí platná známka). Při 
porušení této povinnosti je účast na soutěži na vlastní nebezpečí soutěžícího! 
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Protesty: Do 30 min. po ukončení kola. Poplatek 500,- Kč. V případě uznání 
protestu bude poplatek vrácen.  
 
Vklad: 700 Kč, při účasti v obou kategoriích 1000,- Kč, platba na místě 

 
 
Plánovaný program:  
 
Pátek:  od 15:00 hod. možný příjezd účastníků a členů klubu.  

Volné létání s možností vlastního občerstvení. 
 
Sobota: 08:00 - 08:30  budíček, prezence soutěžících 

09:00     zahájení soutěže 
09:15 - 18:30  statická a letová část soutěže (první dvě kola) 

   
Neděle:  09:00 - 14:00  soutěžní lety – 3. kolo 

14:30   vyhlášení výsledků, ukončení soutěže 
od 15:00      volné létání 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu v závislosti na počtu soutěžících, 
momentálním stavu počasía dalších možných vlivech. 
 
Hodnocení: První tři soutěžící z každé kategorie obdrží unikátní pohár. Všichni 
soutěžící obdrží diplom, drobné věcné ceny od sponzorů a výsledkovou listinu.  
 
Důležité: Na přihláškách prosíme o uvedení telefonického spojení!!  Vyplňte 
prosím krátký dotazník týkající se ubytování, data příjezdu a případného 
objednání jídla navíc pro mechanika nebo rodinné příslušníky.  
 
Ubytování: Možnost ubytování na přidružené ploše modelářského letiště ve 
vlastních stanech, karavanech popř. pronájem postele za 80,-Kč/noc v areálu 
letiště. (pouze 10 postelí) K dispozici sprcha a WC. V prostoru letiště je 
instalována přípojka 220V. 
 
Občerstvení: Zajištěno podle zvyklostí, každý soutěžící a pořadatelé jídlo v ceně 
startovného viz jídelníček na webu. Pro ostatní možnost přiobjednat jídlo dle 
nabídky nejpozději do 21. 7. 2019. Od pátku odpoledne k dispozici točené pivo a 
nealkoholické nápoje. Vezměte si vlastní příbor.  
 
Průběžně sledujte aktuality na  http://www.mk02ostrov.wbs.cz/F4CH-2019.html 

 
Za pořadatele srdečně zve 

Jarda Bělohoubek CZE 02-05 

https://www.survio.com/survey/d/I3D0W1J6T8M6S9Y8T
http://www.mk02ostrov.wbs.cz/F4CH-2019.html

