PROPOZICE
První otevřené žákovské mistrovství České republiky lodních modelářů pro všechny zájemce o lodní modelářství.

Pořadatel: Klub lodních modelářů Ktiš, Obec Ktiš, spřátelené kluby a kamarádi
Datum konání: 23.-25.6.2017
Místo konání: ktišský rybník u obce KTIŠ cca 0,5 km od Ktiše směrem na Český Krumlov
Podmínky účasti:

Žáci – od 5 do 15 let ( v roce 2017 neoslaví 16-té narozeniny )
Junioři – od 16 do 18 let ( v roce 2017 neoslaví 19-té narozeniny )
Senior – od 19 – 99 let ( v každé kategorii nahlášeno alespoň 5 soutěžících,
mistr vyhlášen pouze v ketegorii EX 500 a EX- Ž )
Volného mistrovství ČR se může zúčastnit člen i nečlen SMČR, každý kdo
má model splňující pravidla viz. níže.

Soutěžní třídy: EX – 500 ……………………….. žáci , junioři a senioři
EX – Ž ………………………….. žáci , junioři a senioři
F4/A,B ……………………….… žáci a junioři + senioři volná soutěž
Mini Eco Expert: …………….…. žáci a junioři + senioři volná soutěž
Mini Eco standart ……….……….. žáci a junioři + senioři volná soutěž
Footy: ……..……………………… žáci a junioři + senioři volná soutěž
Hlavní rozhodčí: Ing. Zdeněk Hanzlík
Rozhodčí ostatní: EX – 500 = Ing. Cyril Macho, Jitka Machová, Jiří Hinterhölz
EX – Ž = Jiří Hinterhölz, Ing. Zdeněk Bašta, Roman Frček
F4/A,B = Vedoucí bodovací komise a hlavní rozhodčí sekce Ludvík Kostelanský
Členové bodovací komise: Stanislav Jakeš, Bohuslav Ferjančič
Rozhodčí: Michal Ferjančič, Josef Bodžár, Ladislav Douša
Mini Eco Expert + MiniEco standart
Vedoucí sekce a rozhodčí: Roman Liberda
Rozhodčí: Pavel Sviták, Roman Frček, František Kraus
Zapisovatelé: improvizace v místě konání
Footy = Vedoucí sekce Ing. Svatopluk Hubáček,
Rozhodčí: Ing. Zdeněk Tomášek, Ladislav Douša
Přihlášky : e-mailem
na adresy: frcek@profortel.cz nebo info@klom-ktis.com
nejpozději do středy 14. 6. 2017 !!!!!

Prezentace: na místě soutěže u vodní nádrže ve Ktiši.
V pátek 23.června do 21,00 hod. a v sobotu 24. června 2017 od 7,00. do 8.00 hod.
Podle zaslaných přihlášek ......
Základní startovné (So + Ne): Jednorázové startovné za každý model 50.Poznámka: Startovné neplatí žádný z rozhodčích, ktišský klub a kdokoliv bude pomáhat ….
Protesty:
do 30 min po incidentu u hl. rozhodčího s vkladem Kč 300,Pravidla: Svazová žákovská 2012, vyjme všeobecných ustanovení ......
Modely musí splňovat podmínky uvedené v obecně platných soutěžních pravidlech pro lodní
modely příslušné kategorie. Model při soutěži nemohou používat dva nebo více soutěžící a to ani
v rozdílných věkových kategoriích.

Hodnocení:

ve všech kategoriích první tři soutěžící obdrží diplom případně věcnou cenu.

Informace: veškeré informace na adrese: Roman Frček, 384 03, Ktiš 53.

tel.: 776644868
frcek@profortel.cz

Ubytování :
Nabídka přespání ve vlastních náležitostech - spacáky, 50,- Kč / noc,
Ubytování je možné po dohodě už v pátek, příjezd nutno domluvit s R. Frčkem.
- KD Ktiš ( wc ženy, muži, parketová podlaha + koberec, el. proud )
- Stanové městečko u rybníka ( wc TOI-TOI, travička, el. proud, večerní posezení )
- Stanové městečko u šaten TJ Ktiš ( wc ženy, wc muži, sprcha, travička, el. Proud )
Nabídka přespání na Diecésním centru ve Ktiši = ceny bez jídla osoba/noc
Dospělí - 230 Kč
Studenti a děti od 10 let – 190 Kč
Děti 4-10 let – 150 Kč
Děti do 4 let - zdarma
Je důležité mít s sebou spacáky, nebo povlečení (peřiny jsou schopni zapůjčit zdarma).
Je možné zapůjčit povlečení od správce diecese, a to za jednorázový poplatek 150.- Kč za kus.
S diecésí je možné se dohodnout na snídani, možnost využití kuchyňky ... dohoda na místě.
Rezervace ubytování - u pořadatele na přihlášce nebo samostatně e-mailem
Další možnosti ubytování vyšší úrovně a v jiných cenových kategoriích, pomůžeme v okolí vyhledat.

Občerstvení:
Poznámka:

u vodní nádrže bude zajištěno po dobu celé soutěže, v sobotu večer guláš grátis!
- u vody bude zajištěn na několika místech el. Proud
- trať EX 500 bude opatřena svodidly

Program (časy jsou pouze předběžné):
pátek:
10. 9. 2010

16:00 – 21:00
18:00 – 21:00
21:00 – ??:??

prezentace a volný trénink
přejímka a bodování dostupných modelů
rozprava č.1

sobota:
11. 9. 2010

07:00 – 08:00 blesková přejímka a bodování modelů = sobotní příjezd
08:00 – 09:30 1. jízda Mini ECO Standard, Expert
09:30 – 10:00 zahájení mistrovství
10:00 – 13:00 soutěže EX – 500, EX – Ž, F4/A, F4/B
13:00 – 14:30 2. jízda Mini ECO Standart, Expert
14:30 – 18:00 pokračování soutěží EX – 500, EX – Ž, F4/A, F4/B
18:00 – 19:30 3. jízda Mini ECO Standard , Expert
20:00 - ??:?? rozprava č.2

neděle:
12. 9. 2010

08:00 – 09:30
09:30 – 12:00
12:00 – 13:00
14:00 – 15:00

4. jízda Mini ECO Standard , Expert
volná soutěž EX – 500 o pohár starostky obce Ktiš
jízda Mini ECO TEAM !!!
vyhlášení výsledků a ukončení mistrovství

Kategorie FOOTY pojede dle počasí. Bude včas vyhlášeno !!!!

Ostatní důležitá upozornění
- Soutěž není pojištěna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Frekvence 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz dle platných „Všeobecných oprávnění“ CTU
Pořadatel upozorňuje, že v pásmu 27 MHz může docházet k rušení.
V souladu s platnými ustanoveními o provozu RC zařízení v lodním modelářství ČR NEBUDOU
ke startu připuštěny modely lodí ovládané na frekvencích 35 MHz a 41 Mhz.
- Po přejímce modelů, nelze z daným označeným modelem trénovat. Přejímka bude řešena
operativně a označené modely se budeme snažit vrátit majiteli co nejdříve.
Pohybující se označený model na vodě mimo závod, bude diskvalifikován. Zvažte tedy, kdy
model přinesete na přejímku.
- U obsluhy občerstvení, bude k disposici klíč od šaten SK Ktiš = sprchy, WC
- Při příjezdu k rybníku bude k disposici velká louka pro parkování a stanování. Prosíme udržujte
pořádek a čistotu.

