
 

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. 
a 

MODELÁŘSKÝ KLUB OSTROV, p. s.  
 

si Vás dovoluje pozvat na Mistrovství České republiky rádiem 
řízených létajících maket letadel s mezinárodní účastí 

 

v kategoriích F4C a F4H 
 

která se koná dne 5. - 6. 9. 2020 
 

na modelářském letišti u LKHORY 
u obce Hory u K.Varů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O P O Z I C E 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 

 
  
Pořadatel: Svaz modelářů České republiky, z. s. 

 
Organizátor: Modelářský klub Ostrov p. s. 

 
 

 
Číslo soutěže:  28 

 
Místo konání: Modelářské letiště MK Hory u K. Varů 

 
GPS: 50°13'2.550"N, 12°46'31.611"E 
 

Soutěžní kategorie: F4C, F4H 
 

Datum konání:  5. - 6. 9. 2020 
 

Pravidla: Dle FAI pro r. 2020 s výjimkami pro soutěže v ČR dle 
sportovního řádu KlemČR 2020 
 

Název akce: KRUŠNOHORSKÝ POHÁR 
 

Uzávěrka přihlášek: 28. 8. 2020 
 

Vklad: 700 Kč, při účasti v obou kategoriích 1000,- Kč,  
 

Sportovní jury: Kopal David (trenér kategorii, techn. delegát CIAM FAI)  
Dvořáček Miroslav lety F4C (lektor SMČR, mezin. rozhodčí) 

Radim Hoblík - lety F4H (mezinárodní rozhodčí) 
P. Tax - statika F4C (mezinárodní rozhodčí) 

  
Ředitel soutěže: Jarda Bělohoubek 

 
Hodnocení: Mistrem ČR se stává nejúspěšnější soutěžící z ČR.  

První tři soutěžící z každé kategorie z České republiky obdrží 
medaili a unikátní pohár. Všichni soutěžící obdrží diplom, 
drobné věcné ceny od sponzorů a výsledkovou listinu.  
  



Přístup: CZ: Volný - podmínkou je prokázané platné členství v KLeM – 
SMČR (známka na r. 2020). Vhodná je osobní pojistka 
modeláře.  
Zahraničí: Zahraniční účastník musí mít platný průkaz 
příslušné domácí modelářské organizace nebo platnou 
sportovní licenci FAI, a musí prokázat platnou pojistkou z 
odpovědnosti za způsobené škody.  
Jazyk pro komunikaci: angličtina  
Do uzávěrky soutěže je nutno alespoň kontaktovat 
pořadatele. Soutěžící, kteří přijedou bez ohlášení, nebudou 
do soutěže přijati!! 
 

Protesty: Dle sportovního řádu FAI se vkladem 500,- Kč 

  

Přihlášky: Jarda Bělohoubek, Jáchymovská 1420, 363 01 Ostrov 

Telefon:  +420 606 374 628 

E-mail: mk02ostrov@email.cz 

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

  

Ostatní: Start na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace.  
V rámci povolených výjimek pro soutěže pořádané v České 
republice dle Sportovního řádu 2020 nebude instalováno 
měření hlučnosti a kontrolní přijímač. 

 

 
Přihlášky: 
Registrace do soutěže přes dotazník: 
https://www.survio.com/survey/d/Z6W1J2E9D6O2C5J9O 
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!!! 
 
Plánovaný program:  
 
Pátek   4. 9.: od 15:00 hod. možný příjezd účastníků a členů klubu.  

Volné létání s možností vlastního občerstvení. 
 
Sobota 5. 9.: 08:00 - 08:30 budíček, prezence soutěžících 

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

   
Neděle 6. 9.:  09:00 - 13:00 soutěžní lety – 3. kolo 

13:30  vyhlášení výsledků, předání cen, ukončení 
soutěže 

 



Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu v závislosti na počtu soutěžících, 
momentálním stavu počasí a dalších možných vlivech. 

Všichni účastníci soutěže se budou řídit opatřením vlády pro zabránění šíření virové 
infekce, která budou v termínu soutěže platná. 

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 28. 8. 2020. Od pátku odpoledne k dispozici točené pivo 
a nealkoholické nápoje. Vezměte si vlastní příbor.  
 
Průběžně sledujte aktuality na 
http://www.mk02ostrov.wbs.cz/F4CH-2020-MCR.html 
 
 
Za pořadatele srdečně zve 

Jarda Bělohoubek CZE 02-05 


