
  

SSAAMM  9955,,  zz..  ss..  aa  LETECKOMODELÁŘSKÝ KLUB TŘEBÍČ, p. s. 

si Vás dovoluje pozvat na soutěž volných historických modelů letadel  

dne 16. 3. 2019 na letišti Aeroklubu Jihlava 

    

  
 

Pořadatel:   SAM 95, z. s., a Leteckomodelářský klub Třebíč,  reg. č. 269, p. s. 

Číslo soutěže:  813 

Místo konání: Letiště Aeroklubu Jihlava, sraz před bránou – odbočka ze silnice Jihlava – Hruškové 

Dvory do obce Švábka – siln. 352, GPS 49.4233525 N, 15.6336300 E 

Sout. kategorie:  AV-1, AV-2, AV-3, BV-1, BV-2, BV-3, BV-Min, CV 

Datum konání:     16. 3. 2019 

Pravidla:  dle pravidel SAM 95 http://www.sam95.cz/volne-modely/ 

Uzáv. přihlášek: 15. 3. 2019 

Vklad do soutěže: - přihlášení do uzávěrky - Létáme zdarma! 

- bez předchozího přihlášení – startovné 50,- Kč 

Přihlášky:   Dvořáček Miroslav, 602759924, md.modelar@seznam.cz  

Přístup: Do uzávěrky soutěže je nutno alespoň kontaktovat pořadatele. Soutěžící, kteří přijedou 

bez ohlášení, budou platit startovné!!   

Hodnocení: Měřit dosažené časy budou časoměřiči + soutěžící mezi sebou. První tři soutěžící 

v každé kategorii obdrží medaili a diplom. Všichni soutěžící obdrží věcné ceny 

kulinářského a modelářského charakteru formou losu. 

Ostatní: Start na vlastní náklady, bohužel nemůžeme zajistit stravování a občerstvení.  

 

P R O G R A M  

do 900   Příjezd soutěžících, prezentace 

900   Zahájení soutěže 

915 - 1500  Soutěžní lety 

1530    Vyhlášení výsledků soutěže, předání cen 

 
 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE ZMĚNU ČASOVÉHO ROZVRHU! 
 

 

Stručně pravidla dle SAM 95:  

AV – 1:  větroně do konce 1960, rozpětí max. 1270 mm (rozvinuté), 50 m šnůra, max. 90 s 

AV – 2:  větroně do konce 1960, celk. plocha (křídlo+VOP) 32 – 34 dm2, 50 m šňůra, max. 120 s 

AV – 3:  větroně do konce 1960, plocha max. 150 dm2, 50 m šnůra, max. 150 s 

BV – 1:  model poháněný gumou do konce 1960, pevná vrtule, podvozek, max. 90 s 

BV – 2:  model poháněný gumou do konce 1960, sklopná vrtule, podvozek pevný nebo sklopný,  

max. 120 s 

BV – 3:   model poháněný gumou do konce 1960, pevná vrtule, jednostranný papírový potah křídla, 

max. 90 s 

BV-Min:  minimakety s pohonem gumou, dle plánů před r. 1951, rozpětí max. 800 mm, bez stavebního 

hodnocení, max. 60 s 

CV:  model s pohonem spalovacím motorem do konce 1960, doba chodu motoru dle motoru,  

max. 150 s 

 

Soutěž bude probíhat společně se soutěží č. 213 „Jihlavská liga“ v kat. H, V, A3, P30, F1H 

http://www.sam95.cz/volne-modely/
mailto:md.modelar@seznam.cz

