
           

    Propozice a pozvánka  na leteckomodelářskou soutěž kategorie 
F3B                         Suchá termika v Suché

Pořadatel:                       MK Severka Modelpark Suché

Číslo a datum soutěže:            468        26.5.2012

 Místo konání:                 Modelpark Suché 50°37'44.501"N 13°55'16.528"E

 Kategorie:                                 F3B- úloha A

Pravidla:                         dle pravidel FAI, platných pro rok 2012
Přístup:                    platná licence SMČR  nebo mezinárodní licence na rok 2012
 Ředitel soutěže:                        Jiří Tůma
Vklady:                                        Senioři 200 Kč
                                       Vklad musí být uhrazen před zahájením soutěže
  
Protesty:   Písemně s poplatkem 250,-Kč podaný bezprostředně po incidentu.
Přihlášky:  Písemně, telefonicky, e-mailem do  24.5.2012  21,30 hod.
                  Přihláška musí obsahovat: jméno soutěžícího
                                                             Číslo licence
                                             Čísla kanálů tří vysílacích kmitočtů nebo 2,4 GHz
                                             
                  Kontaktní adresa:
                                              Jiří Tůma, Kollárova 574, 41742 Krupka
                                              Tel: 606456749
                                               jitom@volny.cz 

mailto:jitom@volny.cz


 Program:
Pátek 25.5. 2012 17:00 – 20:00 příjezdy, ubytování, prezentace, přejímka modelů, 
                                                    Volný trénink na vlastní nebezpečí soutěžících !!!
Sobota 26.6.2012 7:30 – 8:30 prezentace
                                        8:30 zahájení
                                        9:00 začátek soutěžních letů
                                        17:00 ukončení soutěžních letů
                                        17:30 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
                                       19:00 volná zábava s posezením  k dispozici je venkovní gril
Neděle 27.5. 2012 9:00 -  15:00  v případě zájmu organizovaný trénink úlohy C –
                                         Prosím o upřesnění zájmu při přihlášení, je nutno počítat     
s poplatkem 100 Kč za využiti letištní plochy.

 Ubytování: pátek až neděle na vyhrazené ploše letiště (ve vlastních stanech, 
karavanech ),   V omezeném počtu v budově letiště cena za lůžko 200 Kč, za noc 
s vlastní lůžkovinou.Kompletní sociální zázemí / WC, sprchy/ v provozní budově 
letiště.
Občerstvení pořadatel nezajišťuje.
Na letištní ploše je zakázáno používat motorová vozidla a stavět  jakékoliv přístřešky 
a stany, v případě nepříznivého počasí je možné modely uschovat v letištní budově, 
stanoviště modelu je na vyhrazeném místě u ochranné sítě, k dispozici soutěžícím je 
přípojka 220 V. 

Průběh a organizace soutěže:

Soutěžní lety se budou hodnotit v souladu s mezinárodními pravidly FAI pro kat F3B,
Rozlosování soutěžních skupin bude prováděno po ukončení soutěžního kola na 
základě dosaženého výsledku a k sobě do skupiny budou postupně seřazeni piloti od 
nejvyššího po nejnižší výsledek, s cílem aby se ve skupině potkaly soutěžící na 
přibližně stejné výkonnosti a porovnávaly se během celého soutěžního dne.
Tento způsob bude uplatněn při přihlášení nad 15 účastníků.
Vzhledem k tomu budou nutné některé drobné úpravy stávajících pravidel.
Pokud dojde ke shodnému výsledku v přepočtených bodech bude rozhodovat vyšší 
absolutní výsledek v předešlém letu , výsledek letu bez přistání, los.
V případě opakování letu z důvodu opravy, poletí celá skupina znovu , soutěžícímu, 
který požádá o opravu bude započítán výsledek opravného letu, ostatním soutěžícím 
lepší let s tím že druhý opravný let bude snížen o 10 bodů.
Pomocník soutěžícího nebude pilotovi v průběhu letu dávat pokyny o průběhu letu 
ostatních soutěžících, výskytu termických proudů a pokynů ohledně řízení modelů 
s vyjímkou  odvrácení kolizní situace. Soutěžící by měl dostávat jenom pokyny o 
časech a pohybu soutěžícího po ploše.

Přihlášení na soutěž je bráno jako souhlas s touto úpravou. 


