Pravidla provozu modelářského letiště LMK Františkovy Lázně.
LMK Františkovy Lázně využívá po dohodě se správcem letiště ke své činnosti vyhrazenou část
chebského letiště a to 200 m na konci RWY 06 (vlevo od betonové dráhy). S ohledem na to, že letiště
používají i ultralehká letadla (ULC Cheb) a větroně (LK Karlovy Vary) je nutné přísně dodržovat níže
uvedená pravidla. Přístup na modelářské letiště je možný pouze ze silnice č. 2149, vedoucí do obce
Dřenice. Při vjetí na plochu letiště je vždy nutné sklopit závoru.
1.Na dodržování pravidel dohlíží řídící létání, kterým je, pokud se přítomní nedomluví jinak, nejstarší
přítomný člen výboru, pokud není přítomen žádný člen výboru, je řídícím létání nejstarší přítomný
člen klubu.
2. Modelářské letiště smí bez omezení využívat výhradně členové LMK Františkovy Lázně. Každý člen
LMK má možnost pozvat, respektive vzít sebou na letiště členy své rodiny a pozvat 1 modeláře –
nečlena klubu. Hosté však musí plně respektovat všechna pravidla stanovená provozním řádem. Za
chování hosta nebo rodinného příslušníka plně odpovídá modelář, který je pozval.
3. Provozovány mohou být pouze modely letadel s plně funkčním ovládáním a v bezvadném
technickém stavu, modely vybavené spalovacím motorem musí být opatřeny účinným tlumičem.
Volně létající modely (např. A2) mohou létat pouze za příznivých meteorogických podmínek.
4. Před zapnutím vysílače a startem modelu se musí pilot přesvědčit, že provozem svého modelu
nebude rušit ovládání již provozovaných modelů. Zároveň je povinen se domluvit s piloty
provozovaných modelů na prostoru, ve kterém se bude pohybovat. Vzletová a přistávací plocha
slouží pouze pro vzlet a přistávání modelu. Doporučuje se, aby nelétaly více jak 2 modely současně,
dále aby let netrval více jak 15 minut. Toto však závisí na domluvě mezi přítomnými piloty.
5. Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO létat mimo vyhrazený letový prostor pro modely letadel (viz nákres), to
znamená zákaz létání nad betonovou plochu, zaparkované automobily a stojánku pro modely letadel.
6. Všichni přihlížející se musí zdržovat v prostoru pro parkování vozidel a stojánky modelů. Je
zakázáno bezdůvodně pobíhat po vzletové a přistávací ploše pro modely letadel.
7. V případě porušení pravidel může být jakákoliv osoba řídícím létání vykázána z prostoru letiště.
8. Bezpečné parkování je možné pouze ve vymezeném prostoru (viz nákres).
9. V prostoru letiště musí být dodržován pořádek, poslední účastník letového provozu zajistí
uzamčení závory.
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