
 LETECKOMODELÁŘSKÝ KLUB 295 Děčín 
ve spolupráci s DDM Děčín

POŘÁDAJÍ A ZÁROVEŇ VÁS ZVOU NA TRADIČNÍ SOUTĚŽ

 „ VÁNOČNÍ RAMPOUCH 2022 “

DNE  10.12. 2022 (sobota)  od  8:00 hod.
              

Č. soutěže: 312
Ředitel soutěže: Vít Privara 
(vit.privara@seznam.cz, tel.732 555 088)

Ve sportovní hale – U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ ČD

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
1) žáci         

a) F1N - halová házedla
            b) A-6 - modely na gumový pohon 

2) junioři, senioři

            a) F1N - halová házedla 
            b) A-6    

c) P3 dle národních pravidel
d) M – OŘ dle národních pravidel

Pouze při dostatečné účasti (prosíme o přihlášení předem)

Harmonogram dne: 
08:00 – 9.00 Trénink
9:00 Prezence soutěžících
9.30 Zahájení soutěže
12:00 Vyhlášení výsledků (žáci po ukončení kategorie FIN a A6)
17:00 Předpokládaný konec 

Vklady za soutěžní kategorii:  žáci   100,-Kč/osobu
junioři, senioři             1.kategorie 200,-Kč

+100,-Kč každá další kategorie

Pro informaci: Jednotlivé kategorie se létají na šest startů, započítávají se dva nejlepší. 
Kategorie F1N na devět startů, započítávají se tři nejlepší. 

Stravování: Co se týká restaurace, bude zajištěno celodenní stravování pro
účastníky formou výběru z hotových jídel i jídel minutkových.

 V případě zájmu organizátoři mohou zajistit  nocleh 
mobil : 777 457 555, email : reditelka@ddmdecin.eu



Doporučení pořadatelů pro snadnou identifikaci:
Doporučujeme soutěžícím, aby měly modely pro kategorii F1N označeny sportovní
licencí.

PLÁNOVANÝ SOUTĚŽNÍ PROGRAM:
(program může být před zahájením nebo v průběhu soutěže upraven dle potřeb pořadatelů)

10.12.2022- dopoledne- Soutěž F1N - halová házedla

8:00 - Otevření haly- Volný tréning, příprava haly
Příprava promítání průběžných výsledků, ozvučení

8:30 - 9:00 - Dodatečné přihlášení
Přihlášení na místě

9:15 - Oficiální zahájení soutěže F1N
Uvítání na soutěži, představení časoměřičů, …

9:30 - Zahájení 1.série (3 lety) soutěžních letů
Létá se na jednom startovišti, následuje tréning

10:15 - Zahájení 2.série (3 lety) soutěžních letů
Létá se na jednom startovišti, následuje tréning

11:00 - Zahájení 3.série (3 lety) soutěžních letů
Létá se na jednom startovišti, následuje tréning

12:00 - Slavnostní vyhlášení

10.12. 2022- odpoledne- Soutěž A6, P3 - modely na gumový pohon

11:30-12:00 - Dodatečné přihlášení
Přihlášení na místě

12:15 - Oficiální zahájení soutěže A6, P3, M-oř
Uvítání na soutěži, představení časoměřičů, …

12:30- 14:20 - 1.+2.kolo soutěžních letů
Létá se na dvou startovištích

14:20- 16:10 - 3.+4.kolo soutěžních letů
Létá se na dvou startovištích

16:10- 18:00 - 5.+6.kolo soutěžních letů
Létá se na dvou startovištích

18:15 - Slavnostní vyhlášení, ukončení soutěže

Poznámka:
Vzhledem k aktuální situaci je nutné dodržovat platná protikoronavirová opatření.


