
LETECKOMODELÁŘSKÝ KLUBLETECKOMODELÁŘSKÝ KLUB
TŘEBÍČTŘEBÍČ

si Vás dovoluje pozvat na soutěžní setkání historických rádiem řízených
modelů letadel, které se koná ve dnech 19.-20.4.2014 

v areálu modelářského letiště LMK Třebíč (u obce Střítež)

Soutěžní kategorie: 19.4.: CRC-CLASSIC, CRC-ATOM, ½ A TEXACO, TEXACO - dle 
SAM 95, OTMR-AB, OTMR-C dle evropských pravidel SAM
20.4.: NMR 2,5, NMR, CRC-E-SPORT 400, CRC-OPEN, CRC-E-HS,
BRC-E-W dle pravidel SAM 95

Uzáv. přihlášek: 18.4.2014 (především kvůli zajištění občerstvení)

Vklad: 50,- Kč 

Přístup: Není omezen. Podmínkou je osobní pojistka modeláře nebo prokázané
platné členství v Klem – SMČR 

Letová plocha: Travnatá udržovaná plocha 120 x 45 m, přibližně ve směru Z – V. 

Hodnocení: Všichni soutěžící obdrží věcné ceny (losováním).

Protesty: Nepřijímáme protesty

Přihlášky: Miroslav Dvořáček ml., Kosmákova 55, 674 01  Třebíč
tel.: 602759924, e-mail: MD.modelar@seznam.cz

Ostatní: Start na vlastní náklady 

Občerstvení: Zajištěno v hojné míře!!!

P R O G R A M 

pátek 18.4. od 1200 Možný příjezd soutěžících, ubytování
od 2000 Společenské posezení. K dispozici občerstvení z místního baru, 

možnost opékání párků, pivo…

sobota 19.4. 900 - 930 Prezentace soutěžících
930 - 1700 Soutěžní  a volné létání
1730 Ukončení, vyhlášení vítězů

neděle 20.4. 900 - 930 Prezentace soutěžících
930 - 1500 Soutěžní  a volné létání
1530 Ukončení, vyhlášení vítězů

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový rozvrh dle okamžité situace, počtu soutěžících 
atd.

Důležité: Na přihláškách prosíme o uvedení telefonického spojení !!  

Novinka: Na jaře 2013 byly v prostoru našeho letiště instalovány 2 přípojky 
220/380V pro nabíjení a jiné elektrické spotřebiče…!!

mailto:MD.modelar@seznam.cz


Ubytování: Na  ploše  letiště  je  možno  tábořit  ve  vlastních  stanech  a  obytných
přívěsech či automobilech. K dispozici je  el.  proud, polní WC, voda v
nádobách.  Pořadatel  může  po  předchozí  a  včasné  dohodě  zajistit
ubytování v některém z hotelů ve městě nebo v penzionu na dohled od
letiště.

Místo konání: Letiště Leteckomodelářského klubu Třebíč u obce Střitež
(Po zadání  souřadnic  (49°11'35.192"N,  15°53'5.598"E) do  vyhledá-
vacího okénka na  http://www.mapy.cz,  popř.  GPS navigace,   získáte
přesnou polohu letiště a dále si můžete nechat zobrazit  např. průjezd
městem podle směru ze kterého přijedete). 
Příjezd  po D1 od Prahy –  doporučujeme sjezd  na  119 km (Velký
Beranov). Sjezd 112 km (Jihlava) je také použitelný. 
Příjezd po D1 od Brna  - doporučujeme sjezd 146 km (Velké Meziříčí
– východ). 
Výjezd  z Třebíče směr  Moravské  Budějovice  (silnice  č.  260).  Obec
Střítež se nachází po 1 km vlevo – vy ale odbočíte jedinou odbočkou
vpravo na polní  cestu.  Je tam zákaz vjezdu motorových vozidel,  pro
akce ale máme sjednanou vyjímku. Po 300 m vlevo již letiště. 

www.lmk-trebic.cz

http://www.mapy.cz/

