
 

Dům dětí a mládeže v Třinci , Bezručova 66 
 
 
 

p o ř á d á 
 
Číslo a název  5. soutěž seriálu   Moravský pohár 2016 
 Cekové vyhodnocení  seriálu Moravský pohár 2016 
 
Vyhlašovatel: Pořádající kluby Moravského poháru 
 

Pořadatel: DDM Třinec, Bezručova 66 
 

Datum konání:    17. - 18. září 2016 
 

Místo konání: Třinec nádrž Kanaďanka 
 

Třídy v jednotlivých soutěžích:  
Žáci (ročník EX - 500  
nar.  2000-2009) F4A 
 Mini ECO Standard  
 Mini ECO Expert  
   
      Jun. a sen. EX – 500 
 F4A 
 Mini ECO Standard 
 Mini ECO Expert  
   
      Žáci, jun. a sen. ECO MP  
 Footy  
 

POZOR!!!  T řída EX-A NENÍ pro tuto soutěž vyhlášena! 
 
Ředitel soutěže:  Ing. Svatopluk Hubáček 
 
Hlavní rozhodčí:  Roman Liberda 
Rozhodčí: EX – 500  Kostelanský 
 Mini ECO S/E Roman Liberda 
 F4 A ?? 
 Footy  Svatopluk Hubáček 
 a výpomoc od zástupců přítomných klubů. 
 

Pravidla: Národní pravidla platná pro rok 2016 a stanovy Moravského poháru  
 

 
 
Startovné základní:  - 75,- Kč za oba dny (žáci, junioři a ostatní nevýdělečně činní), + 20 Kč 

za každý 2. a další soutěžní model přihlášený do soutěže 
- 125 Kč (senioři) + 20 Kč za  každý  2.  a další soutěžní model 

přihlášený do soutěže. 
  

V ceně startovného je zahrnuto občerstvení – svačinová polévka po oba 
dny. 



 
Startovné - slevy a vyjímky: 

a) Členové pořádajících klubů (osob) 
nevýdělečně činní (žáci, junioři a ostatní) 50,- Kč (za oba dny), + 10 Kč 
za každý 2. a další soutěžní model přihlášený do soutěže 
výdělečně činní (senioři) 75 Kč + 15 Kč za každý 2. a další soutěžní 
model přihlášený do soutěže 
b) v kategorii Mini Eco TEAM a Eco MP se startovné nevybírá 
c) od dospělých soutěžících, kteří současně plní po dohodě s pořadatelem 
funkci rozhodčího v některé ze soutěžních kategorií se startovné 
nevybírá. 
Poznámka: Pořadatelé MP (subjekty nebo osoby) pro rok 2016: DDM 
Blansko, DDM Třešť, LeMK Velká nad Veličkou, DDM Třinec, SMTe 
Mariánské Údolí, MIF Team- Brno, RC Klub SIG-N.A.L Třebíč.   
 

 

Cestovné:               hradí účastníci nebo vysílající organizace 
 

Program:  
1. den  9:00 prezence, volný trénink kategorie EX – 500, F4A 
  9:30 zahájení soutěžního dne 

 9:45 zahájení soutěží kategorií EX – 500 , F4A,  
11:00 1. kolo závodu Eco + FOOTY 
12:00 pokračování soutěží EX – 500, F4A   

 14:00 2. kolo závodu Eco + FOOTY 
 17.00        3. kolo závodu Eco+ FOOTY  
2. den 

  
9:00         zahájení soutěží kategorií EX – 500 2. soutěž,  
                dokončení soutěže F4A  

 10:30  4. kolo závodu  Eco + FOOTY  
 13:00 vyhodnocení soutěží 
 

 13:30 celkové vyhodnocení seriálu Moravský pohár 2016 
 

  
(Podle počtu účastníku a v případě nepříznivého počasí mohou být časy upraveny, případně 3.kolo 
Eco Mini přesunuto na neděli. Taktéž kategorie FOOTY bude upřesněna na místě podle 
povětrnostních a organizačních podmínek. Konečný časový program bude uveřejněn při zahájení 
soutěže.) 
 
Technické 
zabezpečení: členové DDM Třinec 
 

Protesty: do 20. minut po incidentu s vkladem 300,- Kč u ředitele soutěže. 
 V případě uznání protestu se vklad vrací protestujícímu, v případě 
zamítnutí vklad propadá ve prospěch pořadatele. 

 
Přihlášky:  písemně do 14.9.2016 nebo E-mailem na níže uvedené kontaktní 

adresy 
pro Mini Eco, EcoMP , F4A - s uvedením používaných kmitočtů  RC 
souprav (pro rozdělení startovních skupin). 

  
 Pro hladký průběh soutěže požadujeme s přihláškou dodat tyto údaje: 
                název klubu nebo DDM 
                jméno soutěžícího 
                rok narození 



                soutěžní kategorie 
                kmitočet – kanál RC soupravy  
                 
nejlépe v přiloženém formuláři elektronicky – prosím čtěte poznámky na přihlášce!!!  
Při prezentaci na místě může pořadatel zvýšit startovné o 100 %. 
 
 
 
 
Možnost ubytování:  

V případě potřeby je možné přenocovat v DDM Třinec ve vlastních 
náležitostech. Nocleh-60,--Kč/noc. Ubytování je nutno dohodnout 
na níže uvedených telefonních číslech.  
 
Další možnosti ubytování: 
- Hotel Steel – www.hotelsteel.cz  opravdu hotelové ubytování 
- Hotelový dům – www.hoteltrinec.cz  lepší ubytovna 
- Učiliště na Kanadě – www.sostrinec.cz  tel. 558 380 721-2 – kousek od 

Kanaďanky, internát učiliště. 
- Horská chata Kozinec – www.kozinec.cz  výhled na údolí, výborná kuchyně 
- a další.... 

 
 
Kontaktní adresy: DDM Třinec, Ing. Svatopluk Hubáček 
 Ing. Věra Mrkvová 
 Bezručova 66 Erbenova 807/9 
 739 61 Třinec 739 61 Třinec 
 

Telefon: 558 989 014 737 273 216 
  
  

e-mail: krouzky@ddmtrinec.cz svatopluk.hubacek@autel.cz 
  shu@autel.cz 
  
Případné změny a výsledky budou na stránkách www.moravskypohar.cz/souteze  
 
 
 

Sponzoři soutěže:  AUTEL, a.s., Kovosport a.s.,   
 

Pozn.:   
1. Trať pro EX – 500 je opatřena svodidly. 
2. V místě bude zajištěna síť 220 V   POUZE   pro nabíjení akumulátorů. Připojení 
jiných spotřebičů(varné konvice, grily …) je zakázáno. V případě porušení tohoto 
zákazu bude dotyčný odpojen od sítě bez náhrady do konce soutěže. 
3. Upozorňujeme na bodové srážky za modely jejichž stav dokončení a vybavenost 
neodpovídá pravidlům. Více opět na www.moravskypohar.cz 
 

 
V Třinci dne 6.9.2016  Ing. Svatopluk Hubáček 
 



 
 
 
 
 
 



Jak se k nám dostanete? 
 
Z Frýdku-Místku směr Třinec po silnici č. 68, v obci Nebory  odbočíte vpravo na silnici E75 a po 
prudkém stoupání (cca 12%, délka 200m) silnice vede rovně asi 1.5km a pak po levé zatáčce po cca 
100m odbočíte v klesání doleva do lesa. Odbočka je 50m před značkou konec obce Nebory. 
Pokračujete rovně lesem asi 1 km a cesta značená jako hlavní zahýbá doleva. Po 300 m mírně doprava 
a opět doleva kolem parkoviště/aut. zastávky. Na parkoviště je sice zákaz vjezdu, ale mezi budovou a 
autobusovou zastávkou je volný průjezd. U lesa doprava kolem kamenictví a za budovou „Cyklopack“ 
(bíločervená budova) vlevo je parkoviště. 
Pokud zabloudíte ptejte se na SOU na Kanadě nebo jak se dostat „na Kanadu“ a teprve na Kanadě se 
ptát po Kanaďance (bývalé hospodě nebo přehradě). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


