World Cup Contest
2016 Czech Haven - F3K Czech FEST

High quality composite gliders since 2002

Pořadatel : LMK Hradec Králové
Číslo soutěže : 12
Místo : Plocha Czech Haven – Letiště (Budkovice 119 , 664 91 Ivančice)
Kategorie : F3K
Datum : 13.-14.8.2016 (lze přijet na plochu od 12.8. 2016 ráno)
Pravidla : Sportovní řád FAI kategorie F3K pro rok 2016,
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Pravidla/FAI_F3BJ_14.pdf
Frekvence : 35 a 40 Mhz, 2,4 GHz
Hlavní rozhodčí : Marcel Králík
Ředitel závodu : Jaroslav Čermák, Jana Masaryka 1363, Hradec Králové 12, 500 12
mob . +420737882487
Přístup : platná licence SMČR a FAI
Přihlášky : do 5. Srpna 2016 na info@f3k.cz nebo mob. +420737882487.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, klub, licence FAI a vysílací frekvence.

Startovné : 1500 CZK / 55 EUR ( cena včetně oběda Sobota, Neděle + velkolepý Sobotní banket možná bude i překvapení )

1. Den
9:00 hod. – registrace
9:30 hod. – zahájení závodu
12:30 hod – pauza na oběd
13.30 hod – pokračování v závodu
18:30 hod. – předpokládaný závěr závodu

19:30 – 2:00 ráno – Banket (Hudba zajištěna – nezapomeňte s sebou vzít i vaše
ženy)
2. Den
9:00 hod. – zahájení druhé dne závodu
12:00 hod. – konec závodu
12:30 hod – pauza na oběd
14:00 hod. – Vyhlášení závodu
15:00 hod - Rozchod

Počet kol : 12

Protesty : přijímá ředitel soutěže proti vkladu 500,- Kč nejpozději do 30-ti minut po události, které
se protest týká. V případě uznání protestu bude vklad vrácen

Občerstvení : ano - v letištní restauraci

Rezervace ubytování:
Jakub Dašovský
+420 733 555 880
rezervace@czechheaven.cz

Bungalovy samostatně stojící v sousedství hlavní budovy letiště. K dispozici je kuchyňka,
lednice, sprcha, WC, a třílůžková ložnice. (1x patrová postel a 1x jednolůžková postel). V
bungalovech je k dispozici televize (s plnou HD nabídkou) a vysokorychlostní internet
prostřednictvím kabelu i WIFI zdarma.
Cena ubytování je 1200 Kč za bungalov a noc. (cena je fixní za minimálně 1 a maximálně 3
osoby/noc).

Ubytování pro jednotlivce je zajištěno přímo v hlavní budově letiště. Zde je možno
využít dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Na pokojích je k dispozici přípojka kabelové televize a
vysokorychlostní internet prostřednictvím kabelu i WIFI a to vše zdarma.
Vybavení pokojů:


2LŮŽKOVÉ: 2x postel včetně povlečení, 2x ručník, 1x šatní skříň, 1x policová skříň, 1x
noční stolek



3LŮŽKOVÉ: 1x patrová postel, 1x postel vše včetně povlečení, 3x ručník, 1x šatní skříň,
1x policová skříň, 1x noční stolek

Sociální zařízení je společné na chodbě – sprchy i WC samozřejmě rozdělené na dámy a pány.
Možnost využití společné kuchyňky (vařič, nádobí, lednice, kávovar, rychlovarná konvice, trouba
apod.)

Na přilehlé travnaté ploše je zřízen kemp pro karavany a stany. Kemp je vybaven
přípojkami elektrické energie. Ubytovaní v kempu mají po celou dobu pobytu k dispozici sociální
zařízení a plně vybavenou kuchyňku, obojí umístěné v budově letiště. Po dohodě možno využít
nabídku Snídaně podávanou v restauraci v době od 7:00 do 10:00 hodin. Výběr jídel snídaně je
možný ze studené i teplé kuchyně, dle aktuálního jídelníčku. K dispozici je vysokorychlostní WIFI
internet zdarma. Registrace: Po příjezdu je každý povinen nahlásit počet stanů / karavanů a osob
v nich, na recepci (tedy v prodejním okýnku z přední strany budovy). Tam obdrží visačku na stan
(registrace). V případě, že nebude nahlášen do 18h a bude postaven v objektu, hrozí pokuta 500 Kč.

Cena za karavan a noc je 200 Kč/ karavan + 50 Kč/osoba (každá další osoba 50 Kč/noc, děti do
10 let zdarma)
Cena za stan a noc je 150 Kč/stan + 50Kč/osoba (každá další osoba 50 Kč/noc, děti do 10 let
zdarma)

Hlavní sponzoři: závodu:

High quality composite gliders since 2002

V případdě, že máte zájem o účast na sponzorství a zviditelnění vaší firmy pište na info@f3k.cz nebo volejte

na mob . +420737882487

Těšíme se na Vaši účast.

Ředitel závodu - Jaroslav Čermák

