
F5J Cassovia cup, World cup , 
súťaž modelov termických vetroňov  
kategórie F5J 
 
PROPOZÍCE 
Číslo súťaže: LE-2023-154-01 
Usporiadateľ: RC Letka Košice 
Dátum konania: 14. – 16.07.2023 
Kategória: F5J - Seniori, Seniori 65+, Juniori 
Miesto konania: Súkromné osobité letisko Čečejovce - Seleška 
GPS N 48°37.08493', E 21°4.32782'  + navigačné tabuľky 
Podmienka účasti: Súťažiaci s platnou licenciou FAI pre rok 2023 
Pravidlá: lieta sa podľa pravidiel FAI, platných pre rok 2023 
Hodnotenie výsledkov: Základné kolá 6 - 8, finále 2. 
Jury: traja + jeden náhradník - zástupca zo súťažiacich. 
Riaditeľ súťaže: Dodo Kešelák 
Štartér: Ján Littva 
Časomerači: na každom štartovisku bude časomerač zabezpečený organizátorom 
Štartovné: seniori 50,-€, seniori 65+ a juniori 25.-€ 
Každý súťažiaci dostane tričko... Štartovné sa platí pri prezencii na letisku. 
Protest: sa podáva písomne, riaditeľovi súťaže spolu s vkladom 50,-€.  
V prípade uznania protestu je vklad vrátny. 
Oficiálny jazyk: Slovenčina a Angličtina 
Prihlášky: http://kalendar.sorgair.com/views/?v=CONTEST_DETAIL&ID=201 
REGISTRÁCIA od 2. apríla 2023 (o 18:00 GMT + 01:00) a končí 6. júla 2023 (o 22:00 GMT + 
01:00) Limit, max. 56 záznamov. vrátane objednania jedla aj pre pomocníkov.  
Jedlo sa neskôr nedá doobjednať.  Počet pilotov je obmedzený na 56. 
Stravovanie: . Stravenky na 4 teplé jedla 4 x 7,5€  (30 EUR). 
Piatok večera, Sobota obed a večera , Nedeľa obed, sa bude podávať na letisku v pl. obaloch. 
Vyhodnotenie : 1 – 3 miesto v celkovom poradí, 1 - 3 miesto seniori 65+ a 1- 3 miesto juniori 
Prezentácia: 14.7.2023 piatok  17,00 – 20,00 hod. 
Program:   14.7.2023 piatok  – voľný tréning 

19:00 večera 
15.7.2023 sobota  8:30 – Otvorenie súťaže 

9:00 – 13.00 Súťažné lety 
13:00 – 13:30 Obed 
13:30 – 19:00 Súťažné lety 
19:00 Večera 
20:00 Tombola a voľná zábava 

16.7.2023 nedeľa 9:00 – 13.00 Súťažné lety 
13:00 – 13:30 Obed 
13:30 – 14:30 Finálové lety 
15:00 Vyhodnotenie 

Časový harmonogram sa môže meniť z dôvodu nepriaznivého počasia, alebo iných okolností. 

http://kalendar.sorgair.com/views/?v=CONTEST_DETAIL&ID=201


Záverečné ustanovenie: Usporiadateľ nezodpovedá za škody na majetku a zdraví spôsobené 
nedbalosťou štartujúcich a ich pomocníkov počas letovej a 
kultúrno spoločenskej časti. 
Informácie: Dodo Kešelák tel. +421 904 629299 (slovensky)  
info@f5jcassoviacup.sk (anglicky, slovensky) 
Technické zázemie na letisku : 
- v piatok popoludní, sobotu a v nedeľu bude na letisku catering bufet / občerstvenie 
(klobásky, zmrzlina, čapovaná kofola a pivo ….) 
- Kemping s WC a rozvodom 230V 
Ubytovanie:  
1. Vo vlastných stanoch, aute alebo karavane priamo na letisku 
Poplatok za kemping je 3 EUR za pilota/noc 
Platia len piloti. (za WC, 230 V) 
2.  https://www.penzionreva.sk/  17km 
3. https://orgovan.sk/ 9km 
4. https://www.penziondubky.sk/ 6km 
5. .......... 
 
Veľa ďalších penziónov a hotelov nájdete v okolí Košíc 
 
Využitie voľného času pre rodinných príslušníkov 
 
Vyhliadková veža Košice  31km 
ZOO Košice – Kavečany 35km 
Bobová dráha Kavečany 35km 
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