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… invitation

… pozvání

The Association of Modellers of Czech Republic
and MAMBA AIR Club Bohuňovice invites all FAI
associated F3D and F5D pilots to participate in the 40.
GRAND PRIX ČR for Pylon Racing Model Aircraft.

Svaz Modelářů České republiky a MAMBA MODEL
Club Bohuňovice zve všechny FAI registrované piloty
F3D a F5D k účasti na 40. GRAND PRIX ČR.

The event will be held at the Olomouc Airport.

Závod se bude konat na letišti Olomouc – Neředín

The event is designed for approximately 45 F3D and
15 F5D pilots respectively.

Závod bude pro 45 pilotů kategorie F3D a maximálně
15 pilotů kategorie F5D.

We would like to advise that another
international race will take place on 911.6.2017 in the town of BLATNÁ.
www.pylonracing.cz

Upozorňujeme na to, že ve dnech 9 –
11.6.2017 proběhne další mezinárodní závod
ve městě BLATNÁ.
www.pylonracing.cz

… flying site
The 40. GRAND PRIX will take place at Olomouc
Airport, which is located in the vicinity of the city
Olomouc, in Czech Republic.
GPS Location 49°35'16.1"N 17°12'38.8"E
Olomouc Airport is an active airport for small and
recreational aircraft, however, for the duration of the
GRAND PRIX, all activity will be suspended.
For the purposes of the competition, a large smoothgrass field will be used, with tarmac 420×40m landing
strip for take-offs and landings.
The flying site will be available for free practice (date
to be specified).
… transport
By road:
Olomouc is situated close to motorways D35 (E442)
and D46 (E462). The recommended route from Prague
is via motorway D1.
Airports:
Brno Airport, approx. 75 km (EU only)
Prague Airport, approx. 250 km
Vienna Airport (AUT), approx. 170 km
Bratislava Airport (SVK), approx. 200 km (EU only)
Katowice Airport (POL), approx. 210 km

… letiště
40. GRAND PRIX proběhne na letišti Olomouc Neředín, které se nachází v blízkosti města Olomouc.
GPS poloha je 49°35'16.1"N 17°12'38.8"E
Letiště Olomouc – Neředín je aktivní letiště pro male a
rekreační letadla, ale během konaní GRAND PRIX
bude všechen provoz omezen.
Pro závodění bude využitý velký travnatý povrch, s
asfaltovým povrchem 420x40m pro přistávání a vzlety.

Letová plocha bude uvolněna i pro trénink (datum bude
přiblíženo).
… doprava
Autem:
Olomouc je situována na křížení dálnic D35 a D46.
Doporučená cesta z Prahy je po dálnici D1.

… weather
June in Olomouc and Czech Republic usually offers
stable weather conditions, with average temperature
being 24.5°C. The average rainfall is 50mm and the
weather is generally sunny or partially cloudy. The
wind is mild, averaging 5 km/h, south-west direction.

… organisation
Contest director:
Jiri Klein jr. info@f3d-2015.cz
Technical director: Josef Přibyl

… contact
All correspondence preferably via e-mail to:
info@f3d-2015.cz

… počasí
Červnové počasí v Olomouci je obvykle stabilní, s
průměrnými teplotami okolo 24,5°C. Průměrné srážky
se pohybují okolo 50mm a většinou je slunečno nebo
častečně zataženo. Povětrnostní podmínky jsou mírné,
se jihozápadními větry dosahujícími okolo 5km/h.

… organizace
Ředitel závodu:
Jiri Klein jr. info@f3d-2015.cz
Technický ředitel: Josef Přibyl

… kontakt
Všechnu korespondenci prosím směřujte na:
info@f3d-2015.cz

Post address:
Jiří Klein
Daskabát 185
Olomouc
77900
Czech Republic

Adresa:
Jiří Klein
Daskabát 185
Olomouc
77900
Czech Republic

Telephone: +44 (0) 747 259 2049
The official website for the 40.Grand Prix ČR is:
http://www.f3d-2015.cz/
This website will be constantly updated with new
information.
A facebook page for photo and result sharing will also
be available.

Telefon:
+420 608 520 132
Oficiálni stránky 40. GRAND PRIX jsou:
http://www.f3d-2015.cz/
Webové stránky budou updatované s novými
infomacemi.
Facebooková stránka pro sdílení výsledků a fotek bude
dostupná blíže datu závodu.

… organisers
Association of Modellers of Czech Republic, MK
MAMBA Bohuňovice

… organizátor
Svaz Modelářů České Republiky, MK MAMBA
Bohuňovice

… official

language

English, Czech

… oficiální

jazyk

Angličtina, čeština

… insurance

… pojištění

40.GRAND PRIX is insured by an insurance contract
Association of Modellers of Czech Republic. The
Organiser will provide third party insurance cover to all
participants for accidents involving injury to others or
damage to property according to the host country’s
legislation. Participants should provide their own health
insurance to cover accident and illness.

… accommodation
Amazing range of choice from * to **** hotels, all in a
very good price range. Accommodation from 25 to 60
EUR, distance ranges from 5-10 minute drive from the
contest site.
Camping at the airport is possible free of charge.
Lavatories and connection to electricity will be
available.

40. GRAND PRIX je pojištěná pojistnou smlouvou
SMČR. Organizátor poskytne pojištění proti újmě na
zdraví a škodám třetí straně dle legislativy hostující
země. Účastníci si však musí zajistit vlastní životní a
zdravotní pojištění na úhradu újmy na zdraví a nemoci.

… ubytování
Výběr z * až **** hotelů, všechny za dobré ceny v
daném místě a čase a při včasné rezervaci. Ubytování
od 25 do 60 EUR, vzdálenostně 5-10 minut jízdy od
letiště.
Camping na letišti bude umožněn zdarma.
Sociální zařízení a elektrický proud bude k dispozici.
Včasná rezervace ubytování je povinností účastníků.

It is the responsibility of competitors to book
accommodation in reasonable time ahead of the
competition.
… jury

… jury
Tomáš Bartovský (CZE)
Miroslav Šulc (SVK)
Zdeněk Malina (CZE)

reserve: Jiří Klein (CZE)

Tomáš Bartovský (CZE)
Miroslav Šulc (SVK)
Zdeněk Malina (CZE)

reserve: Jiří Klein (CZE)

… time

schedule:

1 June 2017
Arrivals

( Thursday )

… harmonogram:
1 Červen 2017
Příjezd

( Čtvrtek )

2 June 2017
( Friday )
Official Arrival Day, training
16.00 to 20.00 the Model Processing will take place in
the Airbar

2 Červen 2017
( Pátek )
Oficiální příjezd, trénink
od 16.00 do 20.00 bude probíhat přejímka v Airbaru na
letišti

3 June 2017
( Saturday )
Racing day 4 - 5 rounds from 09.00 to 19.00.
Banquet at BEST Sportcentrum as 20.00.
(Included in entry fees)

3 Červen 2017
( Sobota )
Racing day 4 - 5 letů v čase 09.00 – 19.00 hod.
Banket v BEST Sportcentru
(Included in entry fees)

4 June 2017
( Sunday )
Racing day 1 – 2 rouns, semifinals and finals from
09.00 to 16.00
Departure

4 Červen 2017
( Neděle )
Racing day 1 – 2 lety, semifinále a finale v čase 09.00 –
16.00
Odjezd

… competition rules
The competition will run according to the FAI sporting
code, section 4, Volume F3, Radio Control Pylon Racing
Model Aircraft, 2015 Edition.

… FAI

licenses

Each pilot and caller must have an FAI sporting license.
All FAI sporting licenses issued by NAC must be
registered in the FAI central database in order to be
internationally valid.

… foods

and beverages

Catering will be offered at the flying site during the
competition days in a cafeteria tent at reasonable prices.

… pravidla závodu
Závod proběhne v souladu s FAI sportovním kódem,
sekce 4, část F3, rádiem ovládané pylonové modely
letadel, edice 2015.

… FAI

license

Každý pilot a mechanik musí mít platnou FAI licenci.
Všechny FAI licence vystavené národním aeroklubem
musí být registrovány v centrální databázi FAI, aby byly
platné pro mezinárodní závody.

… stravování
Stravování bude zajištěno na letišti – stánek a airbar
během trvání závodu a za rozumné ceny.

… entry

fees

… startovné

Senior
Junior

65 EUR
65 EUR

Senior
Junior

65 EUR
65 EUR

Banquet

Included in entry fees

Banket

V ceně startovného

… protest
The protest shall be submitted in writing, including fee
35 EUR

… entry

forms

All entries shall be submitted through interactive portal
available at www.f3d-2015.cz

… radio

frequencies

The frequency band for aero-modelling in Czech
Republic is the 35 MHz band: 35.000 - 35.220 MHz. All
competitors that use equipment in the 35 MHz band are
requested to have 2 frequencies available for use.
Commercially available 2,4 GHz radio control systems
are permitted.
These systems have to comply with the European
Standard EN 300328.
The use of 2,4 GHz systems is highly recommended.
In case 2 or more competitors use the same frequency in
the 35 MHz band, a transmitter impound will be
organized for these competitors.
Notice: In Czech Republic, in the GHz band, only 2,4
GHz frequency is allowed.

… protesty
Protest musí být podán písemnou formou, včetně
poplatku.
35 EUR

… přihlášky
Přihlášení proveďte přes interaktivní formulář na
www.f3d-2015.cz

… frekvence
Frekvenční pásmo pro aeromodelling v České Republice
je 35 MHz, a to v pásmu 35.000 – 35.220 MHz. Všichni
účastníci užívající zařízení v 35 MHz musí mít dvě
dostupné frekvence.
Komerčně dostupné 2,4 GHz radio systémy jsou
povoleny.
Tyto systémy musí být schváleny dle Evropského
standartu EN 300328.
Využití 2,4 GHz systému je silně doporučeno.
V případě, že 2 a více účastníků využijí frekvenci 35
MHz, tak organizátor zařídí úschovu vysílačů pro tyto
účastníky.
Poznámka: V České Republice je v GHz pásmu povolena
pouze frekvence 2,4 GHz.

… accommodation

options

Clarion Congress Hotel ****
Olomouc
Jeremenkova 36, CZ - 779 00 Olomouc
mobile: +420 724 882 329
email:congress.cchol@clarion-hotels.cz
F3D-2015 special rate
www.clarion-hotels.cz

ibis Olomouc Center ***
Wolkerova 136/29, 779 00 Olomouc,
Czech Republic
www.ibis-olomouc-centre.cz

BEST WESTERN Hotel Prachárna s.r.o. ***
Křelovská 91, Olomouc, 77900, CZ
Tel. +420 585 411 271
Mob. +420 731 499 236
marketing@hotel-pracharna.cz
www.hotel-pracharna.cz

HOTEL FLORA ***
Krapkova 439/34, Olomouc, CZE
Tel.: + 420 585 422 200
Mobil: + 420 724 030 428
www.hotelflora.cz

Hotel SENIMO***
Pasteurova 905/10
772 00 Olomouc, CZE
Tel.:+420 587 209 800
www.hotel.senimo.cz

Hotel Hanácký dvůr ***
Selské náměstí 56
772 00 Olomouc CZE
Tel.: +420 585 314 065
www.hanacky-dvur.cz

Hotelový dům Olomouc ***
Velkomoravská 8
779 00 Olomouc, CZE
Tel.: +420 585 423 594

Best hotel Garni **
Na Střelnici 343/48
779 00 Olomouc, CZ
Tel.: +420 604 123 661

www.sno.cz/hotel

recepce@besthotelgarni.cz

… možnosti

ubytování

