LETECKO - MODELÁŘSKÝ KLUB STRÁŽNICE
pořádá

veřejnou letecko-modelářskou soutěž
rádiem řízených větroňů kategorie RCEO

STRÁŽNICE

27. 4. 2014

P R O P O Z I C E
Pořadatel:

LMK Strážnice r.č. 190

Číslo soutěže:

593

Datum konání:

27. 4. 2014

Místo konání:

Strážnice – letiště pro ULL a zemědělská letadla
- podle mapky na zadní straně propozic

Kategorie:

RCEO

Pravidla:

dle Sportovního řádu KLeM ČR

Ředitel soutěže:

Ing. Jaroslav Velísek

Přístup:

platná licence SMČR, zahraniční účastníci – platný
průkaz domácí modelářské organizace

Protesty:

písemně s vkladem 100,- Kč

Vklady:

- senioři.....100,- Kč
- junioři a žáci.....80,- Kč
Vklady je možné platit na místě. V ceně vkladů je
zahrnuto občerstvení – oběd a káva.

Program:

8.30 - 9.10 prezence
9.10 - 9.30 zahájení
9.30 – 12.30 odlétání 3 soutěžních kol
12.30 – 13.00 oběd
13.00 – 14.15 odlétání zbývajících soutěžních kol
14.15 – 14.30 vyhlášení výsledků, předání cen

Přihlášky:

řádně vyplněné přihlášky zasílejte přes web
www.lmkstr.cz nebo www.lmkstr.eu – viz sekce
„Soutěže a akce“ případně na dresu:
Ing. Jaroslav VELÍSEK, 696 65 Petrov 452
e-mail: jaroslav.velisek@uh.cz mobil: 608 742 422
Uzávěrka přihlášek: 21. 4. 2014 – prosím o dodržení z důvodu zajištění občerstvení

Upozornění:

- jízda motorovými vozidly po ploše letiště je přísně
zakázána, kontrolní monitor není k dispozici
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

Sponzoři soutěže:

Prodej: hadic, spon, spojek, těsnící pryže, pryžových profilů, podlahovin,
dopravníkových pásů a lepidel
Výroba: řezání vodním paprskem a oscilačním nožem
e-mail: gumex@gumex.cz
http:\\www.gumex.cz

Vývoj a výroba rádiem řízených modelů letadel
Zastupování firmy Aero-Naut pro ČR, SR
Vstřikolisové tváření plastů, výroba forem, vakuové tváření
Výroba veškerého příslušenství pro modeláře
e-mail: info@modellstudio.cz
http:\\www.modellstudio.cz

GPS: N 48˚53΄24΄΄ E 17˚17΄51΄΄

příjezd k letišti

Upozornění:
LMK Strážnice mění webovou doménu na www.lmkstr.eu
– ta je ve zkušebním provozu už nyní.
Stará doména www.lmkstr.cz by měla být funkční do 29.
6. 2014. Od 1. 5. 2014 nebudeme obsah stránek na této
adrese již aktualizovat.

