
                                 POZVÁNKA  -  PROPOZICE  
 
 Číslo soutěže: 574 
 Název soutěže: Ostrovská liga  3/4    
 Pořadatel:                                  Modelářský klub 02 Ostrov  
 Datum konání:                          sobota 4. července 2020                                     
 Místo konání: letiště LS Hory 
 Soutěžní kategorie: RC H 
 Sportovní pravidla: platí pravidla ČR 2020 
 Organizační zajištění: ředitel soutěže – Klingora Karel         
   startér – Bělohoubek Jaroslav 
   časoměřiči - Bělohoubek, Hranáč a neletící modeláři  
 Program soutěže:  

 - prezentace soutěžících do 9,30 hod. u zapisovatele na ploše. Po tomto čase nebudou  
   z důvodu rozlosování do skupin další soutěžící do soutěže přijati! 
 - tréninkové lety do 9,30 hod. 
 - nástup soutěžících v 9,45 hod. 
 - předpokládané zahájení soutěžních letů v10,00 hod. 
 - předpokládané ukončení soutěže v 16.00 hod. 
 
 Přihlášky a vklady: 

- přihlášky zasílejte na adresu: Klingora Karel, Krušnohorská1079/6, 363 01 Ostrov. 
  Možno se přihlásit i telefonicky na 353 842 556, nebo 732 276 073, též SMS.  

   Uzávěrka přihlášek je 2.července 2020. 
- na přihlášce uveďte číslo kanálu vysilače, i náhradního, pokud nemáte 2,4 GHz.                      

       - vklady: 50,- Kč budou vybrány při prezentaci na ploše.                                         
       - při přihlášení na ploše se vklady zdvojnásobují!!!!  
 
 Hodnocení:   

 - hodnotí se jednotlivci bez rozdílu věku, 1., 2. a 3.místo dotováno cenou a diplomem.. 
 
       Organizační pokyny: 

 - soutěžící jsou povinni parkovat vozidla ve vyhrazeném prostoru respektovat pokyny        
          pořadatele a dodržovat nařízení vlády ČR ke KOVID 19.  

- ve vlastním zájmu se přihlaste včas!  Úřadování na ploše zdržuje zahájení soutěže. 
 - občerstvení se nepodařilo zajistit           
  POZOR!!! Sjezd s D6 na Jenišov, který znáte, je uzavřen z důvodu stavebních prací. 
 Nutno sjet za pumpou OMV na kruh. obj., odbočit vpravo, na dalším kruh. obj. odbočit
 vlevo, směr K.V. Dvory, kolem Kauflandu směr Jenišov, Loket.  
 
    K zajištění soutěže MK Ostrov přispěli: Město Ostrov, MDDM Ostrov a SSV 2000 Ostrov. 
                                                                   

 Na Vaši účast se těší modeláři z Ostrova a přejí mnoho úspěchů a dobrou náladu 
 
                                                         předseda MK 02 Ostrov  
                                                                Klingora Karel  


