
                             POZVÁNKA  -  PROPOZICE 

	Číslo soutěže:	68	 
	Název soutěže:	Přebor žáků Karlovarského kraje
	Pořadatel:	Modelářský klub 02 Ostrov a MDDM Ostrov
	Datum konání:	sobota 16.května 2009
	Místo konání:	louka u Jenišova
	Soutěžní kategorie:	F1A, F1H, A3, H, P30 
	Sportovní pravidla:	platí pravidla ČR a FAI
	Organizační zajištění:	ředitel soutěže - Klingora Karel
			sport. komise: Neubauer, Hranáč, Klingora
			časoměřiči - Hranáč, Kiš,Steinocher,Havlíček
	Program soutěže:	
	- prezentace soutěžících do 9,30 hod. u zapisovatele na ploše
	- nástup soutěžících v 9,45 hod.
	- předpokládané zahájení soutěžních letů v 10,00 hod.	
       - předpokládané ukončení soutěže v 15.00 hod.

	Přihlášky a vklady:
	- vklady: 50,-Kč za každou soutěžní kategorii, členství v SMČR je podmínkou.
      	  Od přihlášených budou  vklady vybrány při prezentaci na ploše.
	- přihlášky zasílejte na adresu: Klingora Karel, Krušnohorská 1079/6, 363 01 Ostrov.
	  Uzávěrka přihlášek je 12.května 2009 (platí datum pošt.razítka).
	  Možno se přihlásit i telefonicky na čísle 353 842556, nebo 732276073, např. SMS.
       - při přihlášení na ploše se vklady zdvojnásobují!!!!, proto se ve vlastním zájmu přihlašte                                           
          včas!                       
	
	Hodnocení:		
	- hodnotí se jednotlivci, 1., 2. a 3.místo v každé kategorii dotováno cenou a diplomem.
	- podmínkou pro udělení cen je minimálně 5 soutěžících  v hodnocené soutěžní kategorii.
	- věkové kategorie- viz Kalendář soutěží leteckých modelářů ČR 2009.

	Organizační pokyny:
	- výlohy si hradí soutěžící sami, nebo vysílající organizace.
	- doprava vlastními vozidly, pěšky, na kole, nebo autobusem.
	- soutěžící jsou povinni parkovat s vozidly ve vyhrazeném prostoru a respektovat pokyny                    	   pořadatele
	- občerstvení pořadatelem zajištěno nebude, proto si vezměte vlastní, v dostatečném
	  množství          
	Upozornění!!! tato soutěž je postupová, t.zn. že kdo se jí nezúčastní, nemá přístup
	na Mistrovství ČR žáků 2009, které se létá 26.9.2009 vSenici na Hané
	 	
	Po vyhlášení výsledků bude provedena nominace závodníků na Mistrovství ČR,
	předány propozice a současně bude vybráno startovné na MČR, které činí 50,-Kč.

	   K zajištění akce přispěli:  KÚ K.Vary, MěÚ Ostrov, SMČR, MDDM Ostrov,
		                                       ICCM Ostrov a SSV 2000 Ostrov.

	Na Vaši účast se těší modeláři z Ostrova a přejí pohodové polétání.


                                          předseda MK 02 Ostrov  Klingora Karel

