Provozní řád na modelářské ploše Točná
1. Provoz je vyhrazen pouze pro modely s jiným, než spalovacím motorem. Modely automobilů lze
provozovat jen tak, aby nedocházelo k poškozování trávníku.
2. Hranici létání tvoří jižní hrana posekané modelářské plochy, v žádném případě nelze létat nad
plochou letiště.
3. Všichni modeláři přítomní na modelářském letišti nekompromisně dodržují zásadu absolutní
přednosti skutečných letadel a vrtulníků při leteckém provozu. V praxi to znamená, že v případě
zjištění přibližujícího se (startujícího) letounu, ať už vizuálně, nebo pomocí scanneru, ukončí
dočasně činnost a přistanou. V případě časové krize se s modelem vzdálí do bezpečné vzdálenosti
kolmo na dráhu přibližujícího se (startujícího) letounu.
4. Provozovat modelářskou činnost na modelářském letišti jsou oprávněni modeláři s povolením
vstupu na letiště, tj. členové občanského sdružení Modeláři Točná (dále o.s.) a hosté.
5. Vstup na modelářské letiště bude umožněn členům o.s. pomocí zapůjčeného klíče. Vstup hostům
umožní členové (člen) přítomní v daném okamžiku na letišti. Vstupní brána bude nepřetržitě
uzamčena, odemykat se bude krátkodobě pro průchod. Vstoupit na jiné části letiště než modelářskou
plochu lze pouze výjimečně v nejnutnějším případě na dobu nezbytně nutnou se zachováním
maximálního ohledu na letecký provoz.
6. Poslední modelář, vždy člen o.s., opouštějící letiště ručí za uzamčení brány.
7. Všichni modeláři přítomní na modelářském letišti jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti
provozování RC modelů, tj. při příchodu seznámit všechny přítomné s provozovanou frekvencí
(i 2,4GHz), nelétat nízko nad lidmi, neprovádět nebezpečné manévry, hlásit přítomným start,
přistání, event. plánovaný nízký průlet, v případě stejných kanálů se přítomní operativně
domlouvají. Na letišti je nutné udržovat pořádek a odpadky vhazovat do odpadkových košů.
8. Po zahájení leteckého provozu letiště bude při modelářském létání na letišti v provozu vždy alespoň
jeden scanner monitorující frekvenci 123,4MHz.
9. Všichni modeláři přítomní na letišti jsou povinni se podřídit případným operativním pokynům
zástupců Leteckého muzea Točná.
10. Za nedodržení provozního řádu může být modelář z modelářského letiště vykázán.

