
Název soutěže:

postupové kolo:

Kategorie:

Místo konání:

Datum konání:

Postupový klíč:

Pořadatel:

P  o  z   v   á   n   k   a
Soutěž v radiotechnice - krajské kolo

žáci 1 (do 12 let), žáci 2 (13-16 let) a mládež (17 - 19let)

DDM České Budějovice

Určeno  vedoucím zájmových útvarů radiotechniky

DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1, 370 01 Č. Budějovice

III. kolo - krajské

04.04.2020

vybraní účastníci z okresních soutěží

DDM České Budějovice, oddělení techniky
U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice

tel: +420 386 447 318
e-mail: herman@ddmcb.cz; www.ddmcb.cz

časový program:
Místo konání: DDM, U Zimního stadionu 1, Č. Budějovice
Datum konání: 4.4. 2020 (sobota) od 8:00 hod.
Soutěžní kategorie: Ž 1 – ml.žáci  do 12 let

Ž 2 – st.žáci  13 – 16 let
M – žáci 17 – 19 let

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících. (Z důvodu počtu 
soutěžních stavebnic). Pokud bude počet účastníků přibližně stejný jako 
v loňském roce, tak by neměla být žádná omezení.

Soutěžní pravidla: viz  “Pravidla a metodické pokyny“ – vydal Český radioklub

Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Horkel

Náplň soutěže: a) hodnocení dovezeného výrobku
b) test odborných znalostí z elektroniky
c) stavba zadaného soutěžního výrobku

Program soutěže: 08:00 hod. prezence 
08:30 hod. testy, hodnocení dovezených výrobků 
09:00 hod. stavba soutěžního výrobku 
13:00 hod. ukončení, hodnocení
13:30 hod. vyhlášení výsledků, odjezd účastníků 

Podmínky soutěže: k dovezenému výrobku musí být předložena dokumentace.

Vybavení účastníků: psací potřeby, páječka,nářadí a přezůvky.

Stravné a doprava: zajišťují si účastníci sami na vlastní náklady

Přihlášky: e-mailem s uvedením jmen, data narození. a kategorie zasílejte na:  
herman@ddmcb.cz

Uzávěrka přihlášek:  27. březen 2020

Dotazy a informace: Mgr. Michal Heřman, DDM České Budějovice
U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice
tel.: 386 447 318; e-mail herman@ddmcb.cz

Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji mnoho úspěchů v soutěži
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