
 
 

                                                                                                                     

 
 

Mistrovství České republiky termických větroňů kategorie F3J pro rok 
2021 s mezinárodní účastí 

 
 

Modelklub Náchod ve spolupráci s Aeroklubem Náchod Vás zve na soutěž Mistrovství České 
republiky termických větroňů kategorie F3J pořádané ve dnech 4.–5. 9. 2021 na ploše letiště 
Aeroklubu Náchod na Vysokově. Těšíme se na Vaši účast.  
 
 
 

PROPOZICE SOUTĚŽE 
 
 
Soutěž:  Mistrovství České republiky termických větroňů kategorie F3J 

s mezinárodní účastí 
Číslo soutěže:  578 
Vyhlašovatel soutěže:  Svaz modelářů České republiky z.s. 
Pořadatel:  Modelklub Náchod p.s., SMČR, reg. č. 32  
 IČ 62731432, Koubovka 897  
 54941 Červený Kostelec  
Místo:  Letiště Aeroklubu Náchod – Vysokov 
 okres Náchod 
 GPS: 50.4130528N, 16.1216639E 
Kategorie:  F3J senioři + junioři 
 dle platných pravidel F.A.I. pro rok 2021 
Datum soutěže:  4. a 5. září 2021 
Jury:  bude stanovena na místě 
Ředitel soutěže:  Ing. Radislav Tér 
Podmínka účasti:  Platná licence SMČR s vylepenou známkou pro rok 2021 

v členském průkazu či mezinárodní licence FAI.  
Startovné vč. stravování:  Dospělí 700 Kč, senioři nad 65 let 600 Kč, junioři 400 Kč. 
 Platba bude hotově na místě při prezentaci (v ceně startovného 

je zahrnuto 3 x stravování – oběd v sobotu, večeře v sobotu, 
oběd v neděli).  

Hodnocení:  Bude se létat na 8-10 základních kol a 3 finálová kola dle počtu 
přihlášených soutěžících – bude upřesněno na místě včetně počtu 
soutěžících postupujících do finále. Vyhodnoceni budou tři nejlepší 
v každé kategorii. 

Protesty:  Podává se ihned, nejpozději po ukončení letu skupiny řediteli 
soutěže společně s vkladem 300,- Kč. V případě kladného 
vyřízení se vklad vrací. 

Přihlášky:  Přihlášky zasílejte e-mailem: 
e-mail: ter.stepan@seznam.cz 

 web: www.modelklubnachod.wz.cz 
 V přihlášce uveďte čísla min. dvou používaných frekvencí 

s výjimkou použití frekvencí 2,4 GHz . 
 Uzávěrka přihlášek 28. 8. 2021 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Program soutěže:   pátek 3. září – prezence 18:00-21:00, 

sobota 4. září – prezence 7:30-8:00,  
zahájení soutěže 8:30,  
soutěžní lety 9:00-18:00,  
neděle 5. září – soutěžní lety 9:00-15:00  
vyhlášení výsledků 16:00, 

Občerstvení:   Stravování (oběd, večeře, oběd) – je součástí startovného – 
pokud někdo nemá o stravování zájem, případně bude chtít 
stravování přiobjednat, ať to prosím upřesní současně 
s přihláškou do 28. 8. 2021. Cena za 3 jídla (oběd, večeře, 
oběd) je 400 Kč. Občerstvení bude zajištěno v prostoru areálu 
letiště.  

Ubytování:   Ubytování ve vlastních stanech (karavanech) na vyhrazené ploše 
v areálu letiště zdarma. 

Monitor rušení:  Není k dispozici. 
 
Poznámka k organizaci  
soutěže: 
 DŮLEŽITÉ: 
 COVID 19 – Účastníci prokáží potvrzení o testování nebo 

očkování dle platné legislativy v době soutěže!  
 
 
Pořadatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené nedbalostí startujících a jejich 
pomocníků. 
 
 
V Náchodě 14. 07. 2021                                            Radislav Tér 
        předseda MK Náchod p.s. 
 
 
 
 


