
                    Svaz modelářů České republiky
P R O P O Z I C E

                            soutěže v raketovém modelářství

             „Memoriál Rudolfa Dvořáka“

                                      VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
                                      DLOUHÝ STREAMER
                                                 Ra 13

Pořadatel:  RMK Letostroj Letovice p.s.
Datum konání: 28.4. 2018  

Místo: Letiště LK Letovice –Písečná
GPS  49°32´40,06´´N  16°36´2,23´´E

 
Ředitel soutěže: Jiří Kašpar
Sport. komisař: Bohuslav Kuda

       Kategorie: S6A DS, S7 polomakety
Bodovači: pro kat. S7 budou určeni na místě!
Soutěžní kategorie: S6A – dlouhý streamer
Dělí se na dvě věkové skupiny:
S6S- (senioři)soutěž je přístupná pouze seniorům narozeným
před rokem 1968 (50 let a více) 
S6O- (open) soutěž pro ostatní bez omezení věku směrem dolů
junioři do 50 let!
Modely pro kat.S6A :  průměr 30mm, délka 350mm (viz.A1/2)
nebo průměr 40, délka 500 mm!!
ve  ř  ejná – polomakety S7   

Pravidla: Platná FAI k 1.1.2018  (váha modelu max. 1500 g)  se zvláštním 
dodatkem (2018)v příloze ke kategorii S6A, Dlouhý streamer a S7 polomakety
Startovací zařízení: rampy- průměr 5mm, nebo vlastní

Prezentace: od 9°° na letišti
  Přihlášky: nejpozději do 14.4. 2018!  zaslat na adresu:

Jiří Kašpar  Skrchov 3 , 679 61 Letovice, CZ
tel. +420606803431, e-mail: kasparj45@seznam.cz

Vklady: 200,-Kč za den

mailto:kasparj45@seznam.cz


Občerstvení:  zdarma po dobu trvání soutěže!!

Cestovné: nebude hrazeno, hradí vysílající organizace
s výjimkou delegovaných funkcionářů

Protesty: dle FAI

Jury: bude jmenována před zahájením soutěže

Motory: pro kat. S6A, libovolné s atestem – 2,5Ns 
      pro kat. S7 libovolné s atestem, schváleny i mot.ROS !
      

Hodnocení: první tři soutěžící obdrží diplom a věcnou cenu.

Časový rozvrh:    9.00 – 9.30 prezentace S6A DS, 
odevzdání maket S7
9.45 vzpomínka na Rudolfa Dvořáka
10.00   zahájení soutěže, stat. bodování

 10.00 – 13.00 tři kola kategorie S6A dl.streamer
 13.00 -  13.30 přestávka 
 13.30 – 15.30 dvě kola kategorie S7
 16.00 vyhlášení výsledků

Ubytování: na požádání pořadatel zajistí
Domov mládeže SOU Tyršova 8, Letovice (nové ceny!!)
190,-Kč za noc! (8€) při plném obsazení 3lůž. pokoje za osobu!
280,-Kč za noc (10€) 2 na 3lůž. pokoji za osobu!
320,-Kč za noc (12€) 1 na 3lůž. pokoji za osobu!
Možnost kempování na letišti!

Pořadatel si vyhrazuje případné změny programu!

Jiří Kašpar
8.3..2018


	P R O P O Z I C E

