
      8. Setkání radiem řízených modelů plachetnic        

V areálu RS Na Vyhlídce - Těrlická přehrada. 
 

Jedná se o setkání plachetnic  třídy NSS A, B, C  a RG 650. Vítány jsou všechny (mimo uvedené) typy plachetnic bez 

strojního pohonu.   

 

Pozor – pro modely NSS jsou z technických důvodů plánované společné jízdy 

 

Tato akce je plně dobrovolná a odpovědnost za případné škody nese každý účastník na své triko, případné škody a 

náklady spojené se setkáním si hradí každý z vlastní kapsy. 

  

Datum konání                             Lo –   ve dnech  28.9. - 30. 9. 2018 

 
 Pravidla -  pro NSS:                          volně dle upravených národních pravidel NSS,  

                 - pro RG 650:                      nutno dodržet parametry třídy 
 

 Jízdy hodnocení:                                dle  výpočtů  Navigy - bez bodového hodnocení                                                           
                 RG - jednotlivé jízdy 30 minut, součet všech  pořadí v cíli 
   

Vyhodnocení:                                       čtvrtek, pátek, sobota samostatně 

                                                               nedělní regata pouze na pořadí 
  

 Přihlášky:     http://www.klom.cz/terlicko-2018 

http://www.klom.cz/terlicko-2018


 musí obsahovat:     Jméno, model, kategorii, plochu, vodorysku, váhu, krystaly, stát  

  

Uzávěrka přihlášek:                 15. 9. 2018      
      

Prezentace:                                         v místě konání čtvrtek od 17 hod., potom průběžně dle příjezdu 

  

Oficiální zahájení:                             pátek -  10.00 hod. 

  

Jinak možno přijet i odjet kdykoli, podle vlastního uvážení.  

  

Soutěžní vklad:                                 100 Kč na celou dobu akce za startujícího 

 

Orientační časový plán:                     pátek, sobota –  dopoledne v 9.00 
 

            9.00 – 1. Jízda RG 
           10.00 – 1.společná jízda NSS A+B+C  

           11.30 – 2. Jízda RG  

                                                                                                                12 - 13 hod.  pauza na oběd 
                                                                 13.00 – 2. Společná jízda NSS A+B+C 
           14.30 – 3. Jízda RG 
           15.30 – 3. Společná jízda NSS A+B+C 
           17.00 -  4. Společná jízda NSS A+B+C  
  

                                                           nedělní regata dopoledne             9:30 až 11:00 hod. – společná NSS A+B+C+ RG 

 

Zakončení a vyhlášení výsledků:                                                                   neděle cca 13.00 hod.  
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Jedna se o nepevný časový rozvrh,  na místě bude aktualizován. 

  

Organizační pokyny:                               ubytování, každý si zajišťuje sám      

    Telefon:      +420 603364032  

        Meil:     na.vyhlidce@seznam.cz 
 
 

Příjezd:                                                 dle přiložené mapky 

  

Ubytování v objektu:                              4 lůžkové chatky, cena  450 Kč za chatku, (6 chatek) v přihlášce nutno uvést   
                                                                               požadovaný počet mist k ubytování 

v případě neobsazení chatky si pořadatel vymezuje právo v případě nutnosti,   
podle domluvy „doplnit do plného obsazení“   
 

Přístup k vodě podobný Jinolicím, pozvolný. Doporučuji holinky.  

  

 Kontaktní adresa:             fchmelka@seznam.cz 
                   Tel.:            +420 606824390 
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Odkaz na mapy: 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.4991531&y=49.7431515&z=12&q=Horn%C3%AD%20t%C4%9Brlicko%20815 

 

  

Související  odkazy na další možnost ubytování: 
  

http://www.terlicko.cz/restaurace-a-ubytovani/d-88695 
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