
                                                 

 

Technický klub mládeže při DDM Rozmarýn Litoměřice a LMK 418 Terezín  

vyhlašují propozice pro soutěž č. 261/2017 dle kalendáře SMČR 

6. ročník 

„O KALICH STAROSTY MĚSTA LITOMĚŘICE“ 

konanou pod záštitou starosty města Litoměřice Mgr. Ladislavem Chlupáčem 

 

Datum konání:    pondělí  8. 5. 2017 

Místo:  Kalich aréna – víceúčelová sportovní hala, Zahradnická 28, Litoměřice 

 GPS – hlavní vchod: 50°32′0.355″N, 14°7′27.392″E 

Parametry haly: délka 35m x šířka 19m x výška 9,9 – 9,5m 

   virtuální prohlídka haly na: http://mszltm.cz/kalich-arena 

Trasa: pro zvětšení klikněte do mapy a obraz tažením zvětšíte.  

 

http://mszltm.cz/kalich-arena


 

Funkcionáři:    

Ředitel soutěže: Jiří Rudolf,  jiri.rudolf@gmail.com ,                

               www.technickyklub.cz/portal                                           

Sportovní komisař: Zbyněk Horák 

Pravidla: platná soutěžní pravidla SMČR 

Časoměřiči P3 a A6: Robert Horák, Jan Fidler, Jiří Rudolf 

                         Ostatní kategorie budou měřeny navzájem popřípadě nominovanými časoměřiči  

  Kategorie: P3 Český pohár, A6, F1R pokud budou aspoň tři soutěžící v dané kategorii 

Kategorie: F1N halová házedla  

Počet startů: /kol/: P3 a A6 6 startů dle národních pravidel, ostatní kategorie 3 starty. 

Soutěžní lety budou realizovány vždy v daném startovním kole, jeho velikost 

/časové rozpětí/ bude upraveno dle počtu soutěžících a počtu kategorií. 

Startovné: senioři 100,- bez rozdílu počtu kategorií, junioři a žáci 50,- na místě při registraci 

Přihlášky: k rukám ředitele soutěže před zahájením soutěže, na výše uvedené spojení, nebo 

tel. 606645618 

 

 

 

mailto:jiri.rudolf@gmail.com
http://www.technickyklub.cz/portal


Program:  8:00 příjezd, registrace, trénink 

9:00 – 9:20 přivítání soutěžících a hostů ,organizační pokyny 

9:20  - 10:20  F1N halová házedla 

9:30 – 16:30 soutěžní kola, pořadí kategorií bude upřesněno dle počtu   

závodníků 

16:30 – 17:00  vyhodnocení soutěže, předání cen a pohárů 

17:00 – 17:30  ukončení soutěže 

Parkování: přímo před halou na parkovišti u hlavního vchodu, v případě zaplněnosti je 

k dispozici boční parkoviště též přímo u haly. 

Pohyb po hale: v hale je nutné požít přezuvky, sálovou obuv nebo návleky. Návleky budou 

k dispozici. 

Hala bude přístupná pro diváky pouze v diváckém sektoru. Diváci budou instruováni o 

chování v hale v průběhu soutěžních letů. 

 

Na Vaší účast se těší organizátoři z LMK Terezín a TKM DDM Rozmarýn Litoměřice. 

 

Za organizační tým  Bc. Jiří Rudolf, vedoucí TKML 

 

 

 

 

 

 

 

 


