
             

               

    12th Samba cup , Eurotour, World cup ,
soutěž modelů termických větroňů kategorie F5J  

                               PROPOZICE

Číslo soutěže:               7
Pořadatel:                    LMK Litomyšl, společně s obcí Sebranice
Datum konání:                 26 – 28.května. 2023    Pozor, soutěž začíná již v pátek !!!!!      
Kategorie:                           F5J  -Senioři, ženy, Senioři 65+, Junioři
Místo konání:                   Horní Újezd – Cikov u Litomyšle ,
                                       GPS 49.7995556N,   16.2204794E
                                    Bude značeno šípkami.
                                                                                                                             
Podmínka účasti:       Soutěžící s platnou licencí FAI  pro rok 2023
                                
Pravidla:      létá se dle pravidel FAI, platných pro rok 2023 (vyjímka z bezpečnostních    
                 důvodů bude, nezapočítavání nuly při restartu motoru)

Hodnocení výsledků: Základní kola 6 - 8, finále  3.  

Jury:      tři + jeden náhradník -  zástupci ze soutěžících. 
              
Ředitel soutěže:  Vlastimil Vostřel

Startér:   Ing. Václav Jeništa

Časoměřiči: budou oficialní časoměřiči, zajišťuje pořadatel

Startovné:  senioři 1150,- CZK (48EUR),  senioři 65+ 760,-CZK  (32 EUR) a junioři 640,-  
                    CZK (27 EUR)
                   Každý soutěžící obdrží tričko. Startovné se platí při prezentaci na letišti.
                  
Protest: se podává písemně, řediteli soutěže  společně s vkladem 1150,-CZK 
                 (48EUR) V případě kladného vyřízení se vklad  vrací.

Oficiální jazyk:  Čeština a Angličtina

 
obec Sebranice



Přihlášky:    on-line fomulář na  www.f3j.com 

                      Otevření registrace bude 8.4. 2023 18:00 (GMT+01:00)  
                Konec registrace je 21.5. 2023 včetně  objednání jídla 
                i pro  pomocníky.  Jídlo již nebude možné doobjednat  později.
                        Počet pilotů je omezen na 140.  
                  
             
                                    
                                     
Stravování:     . Stravenky na 5 teplých jídel 5 x 170 za 850,-CZK (36 EUR). 

                      Pátek oběd a večeře -   Sobota oběd a večeře , neděle oběd, 

                     bude podáváno na letišti. Jídlo bude 
                      bude hygienicky zabaleno  v  plastových boxech. K páteční večeři bude 
                      čerstvě grilované vepřové maso přímo na letišti.

Vyhodnocení  :     1 – 5 místo v celkovém pořadí,  1 - 3 místo ženy, 1 - 3 místo senioři 65+  a  1- 
                          3 místo junioři                                          
                 
Prezentace:   25.května – čtvrtek - 18,00 – 20,00 hod.
                      26.května – pátek – 8,00 – 11,00 hod.
                    

Program:      25 května – čtvrtek – volný tréning
                    26.května – pátek - 7:30 – 12:15 - volný tréning
                                                 11:30 - 12:15 oběd
                                                 12:15 -12:45 slavnostní zahájení
                                                 13:00 -19:00 soutěžní lety 
                    27. května – sobota   9:00- 19:00 soutěžní lety (přestávka na oběd 45 min.)

                    19:00 –   večeře, po večeři bude v párty
                                                 stanu vylosována tombola .              

                    28. května  - neděle: 9:00 -15:00 soutěžní lety (přestávka na oběd 45 min.)
                                                 16:00 vyhlášení výsledků

    Časový harmonogram se může měnit z důvodu nepřízně počasí, nebo jiných okolností.

Závěrečné ustanovení: Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené 
                                    nedbalostí startujících a jejich pomocníků během letové a
                                    kulturně společenské části.

  
Informace: Jaroslav Vostřel tel. 604 23 99 77 samba@f3j.com                                        
                                                                                                     
Technické zázemí na   letišti  :  
 - párty stan 200 m2 se stoly a lavičkami, který bude využit pro obědy večeře i na     



společné posezení sobotní večer

-  ve čtvrtek odpoledne, pátek, sobotu i v neděli  bude  na letišti stánek s  malým 
občerstvením (klobásky, zmrzlina,točené  limo a pivo ….)

                                  
- místo ke stanování s WC , teplými sprchami a rozvodem 220V

Ubytování:   1. Ve vlastních stanu, autu nebo karavanu přímo na letišti  
                      Poplatek za camping je 75  CZK (4 EUR) za pilota/noc
                      Platí pouze piloti.(WC, sprchy s teplou vodou, 220 V)

1.2. http://www.penzionsirokydul.cz/               9km
1.3. http://penzion.lubna.cz/cz/kontakt/      7km
1.4. http://www.penzionnalukach.cz               9 km
1.5. http://www.penzion555.cz/cs/               14 km
1.6. http://www.pivovar.hotel-cz.com/          14 km
1.7. http://www.penzionadela.cz/               14 km
1.8. http://www.penzionnachalupe.cz/          14 km
1.9.  http://www.senknoziredobroty.cz          14 km
1.10. http://www.naskalach.cz                      4 km
1.11. http://www.dumbratricapku.cz                    3 km
1.12. http://www.hospodanaranci.sweb.cz          2 km
1.13. https://www.protiproudu.eu/                       2 km
1.14. http://www.chatyporici.cz/                          2 km
1.15. https://www.zlatahvezda.com/                    12 km
1.16.  https://www.chata-polanka.cz                  14 km
1.17. http://apartman-novehrady.eu                     11km
1.18. http://www.penzion-merkur.cz/          12 km

Mnoho dalších penzionů a hotelů najdete v Litomyšli  12 km

Využití volného času pro rodinné příslušníky

Koupaliště a sportovní areál Sebranice        
www.sebranice.cz/sportovni_areal_koupaliste 7 km
Toulovcovy maštale- pískovcové skály  www.mastale.cz   4 km
Hrad  Svojanov              www.svojanov.cz   34 km
Zámek Litomyšl         www.zamek-litomysl.cz  12  km
Město Polička,  malebné město se středověkými hradbami,     
 Muzeum Bohuslava Martinů     www.policka.org  14 km
Zámek Nové Hrady  http://www.nove-hrady.cz/  11 km
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Vlado Gábor

      

Georgi 
Mirovpropellers
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