
Nejsevernější házedlo 2020 – 27. ročník 
 

Pořadatelé: LMK Mikulášovice, Paťha Lubomír (tel. 775 909 186) 

                    LMK Varnsdorf, Procházka Miroslav (tel. 739 520 138) 

                    LMK Vilémov, Hykš Zdeněk (tel. 723 832 225, 412 397 488) 

 

Termíny:  4. ledna 2020, soutěž č. 46/1 - LMK Vilémov, č. 44/15 – LMK Varnsdorf 

                  18. ledna 2020, soutěž č. 496/1 – LMK Mikulášovice, č. 46/2 – LMK Vilémov 

                  1. února 2020, soutěž č. 44/16 – LMK Varnsdorf, č. 496/2 – LMK Mikulášovice 

 

Místo konání soutěže:  

Mikulášovice: pláně u Paťhů (v dolní části Mikulášovic, na pastvině za restaurací Balnika a 

železniční tratí. Vozidla parkují na parkovišti u Paťhů a nebo blíže k soutěžní ploše u 

osamoceného statku na turistické trase směrem k Tanečnici) 

 

Pravidla soutěže: létá se šest kol ve třech dvojkolových blocích. Do celkových výsledků se 

započítávají čtyři nejlepší kola. 

 

Soutěžní kategorie: házedla 

 

Věkové kategorie: mladší žáci 

                                starší žáci 

                                junioři (pokud se sejdou více jak tři soutěžící) 

                                senioři 

 

Organizace soutěže:  

7,00 – 7,30 hodin     kontrola povětrnostních podmínek pořadateli přímo na ploše  

7,30 – 7,40 hodin     telefonická porada pořadatelů, rozhodnutí o konání či zrušení soutěže 

7,40 – 8,00 hodin   informace pro řadové soutěžící (Vedoucí klubů informují své svěřence. 

Případně si jednotlivci sami mohou vyžádat u pořadatelů podrobnosti k soutěži) 

pozn.: protože tuto dobu u nás často fouká silný vítr, což v kombinaci se sněhovou pokrývkou 

létání značně ztěžuje, dochází občas k odložení soutěže. Pokud si nejste počasím jisti, ve 

vlastním zájmu pořadatele kontaktujte. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek 

se soutěž odkládá na následující sobotu. 

8,00 – 9,00 hodin        odjezd soutěžících na místo určení. Pokud v den soutěže panují příliš 

silné mrazy (-10°C a více), ale je „létatelno“, po dohodě pořadatelů se začátek soutěže 

posouvá o jednu hodinu  

9,00 – 12,00 hodin   vlastní soutěž. Později přijíždějící jsou do startovní listiny dopisováni 

průběžně. V případě velkého počtu modelářů se soutěž prodlužuje do 13,00 hodin 

 

Vyhlášení výsledků: jednotlivé dvojkola se nevyhlašují, zájemci obdrží průběžnou 

výsledkovou listinu e-mailem. To znamená, že především rodiče malých dětí si mohou své 

ratolesti odvézt v průběhu soutěže, po odlétání obou kol, domů. Vyhlášení celkových 

výsledků proběhne v klubovně LMK Vilémov a nebo v salónku restaurace U Pytláka, 

bezprostředně po odlétání třetího dvojkola. Počítejte tedy zhruba s hodinou navíc. 

 

Na vaši účast se těší pořadatelé 


