
POZVÁNKA – PROPOZICE 

 

 Číslo soutěže: 309 

Pořadatel: Modelářský klub 436 Sokolov  

Datum konání: Neděle 18.12.2022 

Místo konání: Tělocvična Věznice Kynšperk nad Ohří  

Soutěžní kategorie: F1N (házedla halová ) - Ž, J, S ;  

Sportovní pravidla: platí pravidla FAI a SMČR 

Organizační zajištění: ředitel soutěže: Michal Plecho 

                                          sport. komise: Plecho Kateřina, Hollý Jakub, Kropáček Zdeněk 

                                                časoměřiči: Plecho Kateřina, Hollý Jakub, Kropáček Zdeněk, Kropáčková Marie  

Program soutěže: - prezentace soutěžících do 9,30 hod. u zapisovatele v hale  

                                - nástup soutěžících v 9,45 hod.  

                                 - soutěžní lety 10:00 – 13:00   

Přihlášky a vklady: - vklady: žáci 25,-Kč, junioři a senioři 50,-Kč.                                                                              

Od přihlášených budou vklady vybrány  při prezentaci na ploše.  

- přihlášky zasílejte na adresu: Michal Plecho, Těšovice 93, Sokolov 35601  

Uzávěrka přihlášek je 17.12.2022 (platí datum pošt.razítka). Možno se přihlásit i telefonicky na čísle 

728398757např. SMS.  Nepřihlášení účastníci budou mít startovné *2 ( přihlášené účastníky prosím o 

přibližný počet osob kteří s ním přijedou – musíme nahlásit alespoň přibližný počet osob které se 

akce účastní )  

Hodnocení: - hodnotí se jednotlivci, 1., 2. a 3.místo dotováno 

                      - věkové kategorie- viz Kalendář soutěží leteckých modelářů ČR 2022  

Organizační pokyny: - Tělocvična se nenachází ve střeženém objektu ale na parkovišti střeženého                                                                

objektu 

                                     -  Pro parkování je možno využít parkoviště pro zaměstnance, čili velké  

parkoviště přímo před tělocvičnou ( pro účastníky soutěže značka zákaz vjezdu neplatí ) 

                                     - prosíme o dodržování maximální povolené rychlosti v celém areálu a to je 

30km/h 

                                    -   vzhledem k poloze tělocvičny je venku  přísný zákaz focení a natáčení !!! Uvnitř 

samozřejmě zákaz neplatí 

                                     - Nikdo nemusí mít strach že bude jakkoliv lustrován a kontrolován ( dovnitř do 

věznice skutečně nepůjdeme 



                                     - po skončení soutěže bude tělocvična k dispozici pro létání všeho co létá 

                                     -  po celý den bude plně k dispozici zázemí tělocvičny ( pinkpong, posilovna, WC, 

sprchy)  

                                     - pokud možno přezůvky s sebou  

                                    - po celou dobu konání akce platí přísný zákaz požívání jakýchkoliv alkoholických 

nápojů !!!  

                                     - pro vážné zájemce je možnost halu okouknout či si potrénovat v průběhu 

prosince  ( samozřejmě bezplatně) po telefonické domluvě u pořadatele na čísle 728398757 

                                     -  prosíme aby nikdo netelefonoval do věznice s dotazy ohledně soutěže !!!! 

                                     - 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. 

                                     -  káva čaj a lehké občerstvení by měly být k dispozici 

                                    - V den konání soutěže bude hala přístupná cca od 8:00 

                                    

Jak se k nám dostat :   

- Adresa je Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá 52 

- Pro příjezd je dobré odbočit na cestu 606 ( tzv. Stará šestka) – směrem od K. Varů doporučujeme 

sjezd z dálnice D6 číslo 149 po sjetí se směr silnice 606 – Kynšperk nad Ohří až po odbočku do 

obce KOLOVÁ  kde odbočíme, po přejezdu mostu přes dálnici je cesta již značená cedulemi 

Věznice. Odbočka ihned za mostem nevede nikam a druhá za mostem vede k ubytovně !!! 

                                                                                                          Směrem od Chebu pak z dálnice D6 

sjedeme sjezdem číslo 156 Kynšperk n.O,  držíme se na Kynšperk až na třetí kruhový objezd kde 

odbočíme na obec BŘEZOVÁ  tím se dostaneme na silnici 606 kde pokračujeme až po odbočku na 

obec KOLOVA ... další postup je stejný jako od Karlových Varů   



 
 


