Propozice třetí soutěže seriálu Mistrovství ČR
lodních modelářů pro rok 2015 s mezinárodní účastí
tříd skupiny M s elektrickým pohonem
Pořadatel :

Z pověření SMČR Klub lodních modelářů č 39, Plzeň

Číslo soutěže:

Lo-23

Datum konání:

30.5. - 31.5.2015

Místo konání:

Bolevec, ATC Bolevák ostende, GPS: 49°46'37.938"N, 13°23'25.041"E

Vypsané třídy:

Eco Mini Standard, Eco Mini Expert, ECO Standard, ECO expert,
Mono I, Mini Hydro, Hydro I-II, FSRE

Ředitel soutěže:

Michal Kneys

Hlavní pořadatel:

Jan Koutník

Hlavní rozhodčí:

Ivan Kneys CZ 21/A/OS

Obsluha počítače

Stanislav Mašek, Jaroslav Rezek

Pravidla:

Pravidla Naviga 2012 s dodatkem 2014 + národní pravidla 2014,

Podmínky účasti:

"online přihláška" na stránce www.rcmodell.cz (přednostně)
nebo doručení přihlášky do 20.5. 2015 na adresu:
Ivan Kneys, Kostincova 14, 326 00 Plzeň
tel. +420 603 415 677
e-mail: kneys@atlas.cz
senioři 100.- Kč za třídu, junioři 50.- Kč za třídu
písemně s vkladem 300.- Kč hlavnímu rozhodčímu
do 60 min. po incidentu

Soutěžní vklad:
Protesty:
Technická ustanovení:

Každý závodník SMČR musí mít členský průkaz - sportovní licence
členů SMČR s vylepenou známkou na rok 2014, modely označené
licenčním číslem musí odpovídat stavebním předpisům.
Všechny soutěžní modely musí být vybaveny transpondérem pro
počítání kol!

Kmitočtová pásma:

27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz.
Pásma 35 MHz a 41 MHz nejsou povolena!

Náhrady:

veškeré náklady si hradí účastníci

Ubytování:

ATC Bolevák ostende – chatky 2, 3, 4 lůžka, bungalov 4-5 lůžek
rezervace: BOLEVÁK LAKE s.r.o.: info@bolevak.eu
Kontakt recepce: +420 739 604 603, +420 377 520 194

Stravování:

v místní restauraci

Pátek

29. 5.

Sobota 30.5.

Neděle 31.5.
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trening

presentace, trening
zahájení soutěže
I. kolo ECO, MONO, HYDRO, FSRE
přestávka na oběd
II. kolo ECO, MONO, HYDRO, FSRE
trening
snídaně
III. kolo ECO, MONO, HYDRO, FSRE
přestávka na oběd
IV. kolo ECO, MONO, HYDRO, FSRE
16.30 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Přesný časový rozpis jednotlivých startů bude zveřejněn po ukončení prezentace.

NABÍDKA SLUŽEB
UBYTOVÁNÍ:
49 chatek pro 2 až 6 osob, 6 apartmánů až pro 6 osob, 80 míst pro karavany s připojením na 220V,
100 míst pro stanování.
možnost použití vlastního stanu nebo karavanu (poplatek v recepci).
Vjezd do areálu pro ubytované je zpoplatněn částkou 60 Kč/ auto a den – úhrada na recepci
Startoviště modelů skupiny M bude na stejném místě jako vloni a předloni pod chatkami 25 a 26.
Startoviště modelů skupiny NS budou situována do levé části rybníka (poblíž dřevěného mola) a na
pláži.
Pokud se týká ubytování, provozovatel kempu provádí již rezervace chatek na I. pololetí, při pozdější
rezervaci nemusí být ubytování k dispozici!!!!!
Při rezervaci ubytování žádejte o chatku poblíž startoviště M v pravé části kempu, pokud chcete
ubytování v apartmánu, je třeba provést rezervaci neprodleně! Při pozdější rezervaci nemusí být
požadovaná chatka volná!
Provozovatel kempu požaduje při rezervaci uvedení e-mailové adresy, na kterou pošle potvrzení
rezervace a kontaktní údaje pro zaslání zálohy 50%, která bude zúčtována při platbě po příjezdu.
STRAVOVÁNÍ:
Přímo v kempu se nachází restaurace. Kapacita restaurace je 80 míst. K restauraci patří dvě terasy s
další kapacitou 60 míst.
U Fitstezky je stánek s občerstvením.
V kempu se nachází malý obchod se smíšeným zbožím.
V prostoru pláže Ostende jsou umístěny dva stánky s rychlým občerstvením a příjemným posezením
ve stínu stromů s kapacitou 50 osob a 20 osob.

Náhled na Velký rybník v Bolevci a umístění startoviště je níže.

Odkazy:
http://www.bolevak.eu/uvodni-stranka/
http://www.bolevak.eu/kontakt/

