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Na počátku příprav nadcházejícího
XIII i t t í E tihl

aby soutěž by
ká í š hXIII. mistrovství Evropy zastihla

českou modelářskou veřejnost
velmi smutná zpráva: Jaroslav
Rybák, modelář tělem i duší a
současně i prezident klubu SAM
311, nás navždy opustil.

Tato událost citelně zasáhla nás

káním všech,
modelářská his

Myslíme, že n
pro to, aby sou
ně a v prostřed
řům veskrze na

Tato událost citelně zasáhla nás
všechny. Zasáhla i klub SAM 311,
pověřený organizací naší vrcholné
soutěže v roce 2015, neboť tento
klub ztratil vůdčí osobnost, která
byla garancí úspěšného průběhu
této vrcholné soutěže.

Partnera jsme
Czech Heaven
kově vybavené
včetně veškeré
zemí a pro věc
podporu přislíb
a Jihomoravský

Byl to právě Jaroslav Rybák, který
stál u zrodu klubu SAM 78
Czechoslovakia v roce 1990. Snad
právě proto, snad i kvůli přímluvě
našeho europrezidenta Fera
Swieteho, převzal klub SAM 78
odpovědnost za organizaci mi-

a Jihomoravský

Na následujíc
dozvíte veške
mace nejen o s
také získáte
tování, o zají
okolí a pravidodpovědnost za organizaci mi-

strovství v roce 2015.

Upřímně, nebylo to snadné rozho-
dování. Každý, kdo zkusil organi-
zovat soutěž, ať již na klubové,
národní, nebo mezinárodní úrovni,
ví že je to věc vždy velmi náročná

okolí a pravid
letiště.

Přesto vám do
vat Internetov
klubu www.sa
informace post
upřesňoványví, že je to věc vždy velmi náročná

a mnohdy i nevděčná.

Cíle našeho klubu byly jasné.
Věnovat soutěž Jaroslavovi, uctít
tak jeho památku. Současně ale
zajistit,

upřesňovány.

Nechť je XIII.
soutěží, která b
událostí, ale
společným setk
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Letiště v Budkovicích
aneb Českaneb Česk

Letiště: Soukromé modelářské letiště Czech Heaven
Adresa: Ivančice 119, 664 91 Ivančice
GPS Souřadnice: 49.0805503N, 16.3546864E
W b htt // hh /Web: http://www.czechheaven.cz/

Modelářské letiště Czech Heaven v Ivančicích-Budkovic
jihozápadně od jihomoravské metropole - Brna. Jedná
letiště, které bylo vystavěno samotnými modeláři, a ta
potřebné modelářské zázemí v kvalitě, která je obvykle m
kvality již prokázalo řadou vrcholných modelářskýc
mezinárodních.

Areál nabízí ubytování ve stanech s možností připojení
dispozici jsou také bungalovy nebo ubytování přímo v
soutěžící, kteří využijí ubytování mimo prostory are
vyhrazená parkovací plocha. Přímo v areálu je resta
průběhu mistrovství otevřena jak pro potřeby soutěžíc
návštěvníků v průběhu celého dne. K dispozici je rovně
posezeníposezení.

Zázemí letiště je jistě věc důležitá, nicméně neméně d
letový prostor. Letová plocha je vybavena velmi
povrchem, je oddělena od zbývající části areálu dostate
zajímavosti není ani to, že orientace plochy je taková
nebyl v žádné denní době oslňován sluncem.

Je těžké popsat veškeré vlastnosti tohoto areálu, kter
slovem: perfektní. Přesto jsme jeden nedostatek nalezl
je sice dostatečně rozměrná pro létání s motorovými mod
kategorie OTVR ve větším množství jí přeci jen trochu
Modelařům ale evidentně fandí i místní zemědělci, a t
našeho mistrovství část pole sklizena o nějaký ten de
možno natáhnout startovací šňůry v dostatečném množsmožno natáhnout startovací šňůry v dostatečném množs
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Letiště v Budkovicích
aneb Českaneb Česk

Závěrem několik technických informací:

Příjezd

Bohužel, v průběhu mistrovství bude probíhat rekonst
obce Tetčice, což bude poněkud komplikovat příjezd z
Brno). Doporučujeme tedy Exit 182, a dále pokračovat p
Oslavany, Ivančice na letiště v Budkovicích.

Pravidla modelářského letiště

Modelářské letiště dbá na bezpečnost všech kteří seModelářské letiště dbá na bezpečnost všech, kteří se
tedy nejen soutěžících a pilotů, ale také diváků. Tímto
na všechny soutěžící, aby důsledně dodržovali pravidla a
budou seznámeni v rámci každodenních briefingů.

Areál je vybaven asfaltovými cestami pro pohyb
parkovací plochy jsou ale travnaté. V důsledku specifické
povrch při dešti velmi rychle změkne nicméně voda se ppovrch při dešti velmi rychle změkne, nicméně voda se p
vsakuje. Chovejte se tedy se svými vozy tak, abyste zb
areál letiště nepoškozovali.

Celý areál je pro případ škod pojištěn, nicméně
nějakou škodu, bude po něm vymáhána. Zkontrolujte s
modelářská pojistka stále platná.
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si tedy, jestli je vaše



Harmonogram soutěže
pravidla registrace soupravidla, registrace sou

22.6. 10:00 - 19:00 Přejímka modelů
18:00 - 20:00 International Committee M

23.6. 10:00 - 11:00 Zahájení23.6. 10:00 11:00 Zahájení
11:00 - 11:30 Briefing
11:30 - 18:00 OTVR - OTMR"AB" 
18:00 - 19:00 Fly off
19:00 - 19:30 Vyhodnocení a předání- ce

24.6. 09:00 - 09:30 Briefing
09 30 18 00 ELOT NMR 2 5 ELEKTRO09:30 - 18:00 ELOT - NMR 2,5 - ELEKTRO
18:00 - 19:00 Fly off

19:00 - 19:30 Vyhodnocení a předání- ce
25.6. 09:00 - 09:30 Briefing

09:30 - 18:00 SPEED 400 - 1/2 TEXACO -
18:00 - 19:00 Fly off

19:00 - 19:30 Vyhodnocení a předání- ce
26.6. 09:00 - 09:30 Briefing

09:30 - 17:00 TEXACO - OTMR"C" - ALOT
17:00 - 18:00 Fly off
18:00 - 19:30 Modelářská show
19:30 - ? Vyhodnocení a předání- ce19:30 ? Vyhodnocení a předání  ce

Ukončení
Banket a ohňostroj

27.6. 09:00 - 09:30 Náhradní den

Pravidla
Na mistrovství se bude létat dle pravidel schválených

pro roky 2014 až 2016 včetně kategorií ALOT (Altitude Lpro roky 2014 až 2016 včetně kategorií ALOT (Altitude L
Electrorubber.

Kompletní znění pravidel je dostupné na stránkách ww
Registrace soutěžících
Vyplněné přihlášky současně s vyplněnými startovn
goriích, ve kterých se budete soutěže účastnit, zasílejte n

Zdeněk HanáčekZdeněk Hanáček
Velké Kunětice 194
790 52 Velké Kunětice
Czech Republic
E-mail: jes.krakonos@seznam.cz
Tel.: +420 732 331 528

Uzávěrka přihlášek je 15 5 2015 Startovné je stanovenoUzávěrka přihlášek je 15.5.2015. Startovné je stanoveno
dý model. Úhrada bude probíhat při registraci i v CZK dl
kurzu. Přihlášky a startovní karty jsou dostup
www.sam78.cz.
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Ubytování - hotely 
a ubytovnya ubytovny

HOTEL BESEDNÍ DŮM

Tesařovo náměstí 1,664 91 Ivančice
tel./fax: +420 546 434 019
9 dvoulůžkových pokojů s TV (kabelové připojení), 10 pokojů po 4–5 lů
http://www.besednidumivancice.cz , besednidumivancice@volny.cz

Vzdálenost cca 4 km od letiště.

PENZION PRINC

Jana Fibicha 12, 664 91 Ivančice
tel.: +420 546 452 630, +420 546 451 494, +420 606 467 213
21 lůžek – (5 jednolůžkových, 6 dvoulůžkových pokojů, 1apartmán s W
Cena: 1/1 500 Kč/pokoj, 1/2 700 Kč/pokoj
http://www.princ.ivancice.cz

Vzdálenost cca 4 km od letiště.

SNACK BAR Oldři h M kSNACK BAR Oldřich Marek

Komenského nám. 18, 664 91 Ivančice
tel.: +420 546 451 293
2 třílůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj s WC a sprchou
Cena: 350 Kč/lůžko
http://www.penzionmarek.cz

Vzdálenost cca 4 km od letiště.

PENZION U URBANŮ

Pod Hájkem 94, 664 91 Ivančice-Alexovice
tel : +420 546 452 285 +420 605 120 159tel.: +420 546 452 285, +420 605 120 159
Ubytovací kapacita: 5 dvoulůžkových pokojů
Cena: 1/2 900 Kč/pokoj se snidani
http://penzion-uurbanu.webnode.cz

Vzdálenost cca 3 km od letiště.

Penzion ChaCha

Kounická 26, 664 91 Ivančice
tel.: +420 775 225 798
http://www.chacha.cz
Vedoucí penzionu: Soňa Zaliborová

Vzdálenost cca 3 km od letiště.

Penzion Senorady

675 75 Senorady 159
tel./fax: +420 568 642 060
http://www.senorady.penzion.com, penzion.senorady@centrum.cz

Vzdálenost cca 13 km od letiště.

Hotel Vinum Coeli ****

Masarykovo náměstí 5, Dolní Kounice 664 64
Recepce: +420 730 825 882
http://www.vinumcoeli.cz, info@vinumcoeli.cz

Vzdálenost cca 14 km od letiště.

Penzion Pamír

Padělky 381, 664 11 Zbýšov u Brna
tel.: +420 546 431 231
fax: +420 546 431 533
http://www.saloon.cz

Vzdálenost cca 14 km od letiště.

Hotel Ryšavý

671 42 Vémyslice 73
Ubytovani obsahuje wellness, doporučujeme!
Hotel, gastronomie, víno tel.: + 420 515 323 428
Sport a wellness tel.: +420 515 323 400
http://www.hotelrysavy.cz, rezervace@hotelrysavy.cz

Vzdálenost cca 14 km od letiště.
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Zajímavá místa 
v okolv okol

Jaderná elektrárna Dukovany

GPS: 49.0900411N, 16.1444475E
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektra

Jaderná elektrárna Dukovany byla spuštěna v roce 1985 a svým výkone
tř b l kt i ké i Č ké bli I f č í t j tspotřeby elektrické energie v České republice. Informační centrum je ote

nabízí virtuální prohlídku celou elektrárnou

Dalešický pivovar

GPS: 49.1310342N, 16.0800639E
http://www.pivovar-dalesice.cz/

Pivovar proslavený filmem Postřižiny s okouzlující Magdou Vašáryovou
varu je muzeum rakousko-uherského pivovarnictví včetně původního
možno i současný provoz včetně ochutnávky tamního piva.

Hrad a zámek Dolní KouniceHrad a zámek Dolní Kounice

GPS: 49.0672619N, 16.4716019E
http://www.zamekkounice.cz/

Hrad, jehož historie sahá až do roku 1280.

Klášter Rosa Coeli - Dolní Kounice

GPS: 49.0688892N, 16.4709928E
http://tic.dolnikounice.cz/klaster-rosa-coeli

Pozůstatky kláštera řádu premonstrátek, založeného v roce 1181Pozůstatky kláštera řádu premonstrátek, založeného v roce 1181

Židovská synagoga, židovský hřbitov - Dolní Kounice

GPS: 49.0702303N, 16.4638578E
http://www.jewishbrno.eu/index.php?option=com_content&amp;view=art

Do třetice Dolní Kounice. Židovské osídlení v této obci sahá do čtrnácté
chází rekonstruovaná synagoga s barokní výzdobou, židovský hřbitov a 

Technické muzeum - Brno

GPS: 49.2282022N, 16.5821267E
http://www.technicalmuseum.cz/

Technické muzeum v Brně nabízí zajímavé sbírky mj. v oblastech voz
řemesel.

Moravské zemské muzeum - Anthropos - Brno

GPS: 49.1923067N, 16.5671322E
http://www.mzm.cz/pavilonanthropos/stale-expozice/

Stálá expozice Moravského zemského muzea věnovaná nejstaršímu os

Třebíč

GPS: 49.2174617N, 15.8775506E
http://www.trebic.cz/

Zámek s expozicemi pohyblivých betlémů, dýmek a vltavínů. V areálu sp p y ý ý
která se stejně jako třebíčská židovská čtvrť nachází na seznamu památ

Zámek Náměšť nad Oslavou

GPS: 49.2096625N, 16.1636139E
http://www.zamek-namest.cz/

Renesanční zámek z 2. poloviny 16. století.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

GPS: 49.0942256N, 15.8924575E,
http://www.zamek-jaromerice.cz/

Barokní zámek z 1. poloviy 18. století.
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