
SERIÁL MAJSTROVSTIEV 

Dátum:    21. augusta  2021

Miesto konania:   RC Letisko RC LMK MALACKY
   https://goo.gl/maps/xjSkr8NCvMQryjH3A

 
 
Kategórie:   Termické elektrovetrone 

Pravidlá: podľa F5 FAI, v
časomeračo

 
Riaditeľ súťaže: Ing. Peter Jurkovič

Usporiadateľ:  Letecko –

Organizátor:  RC LMK Malacky

Frekvencie:  35MHz; 40MHz

JURY:    Bude menovaná pri otváracom ceremoniáli

Registrácia:   Len na  www.rclmkmalacky.sk
Náležitosti prihlášky: Meno
číslo licencie
Uzávierka prihlášok: 
Prihlášky doručené po termíne ako aj podané na súťaži nebudú akceptované!

 
Štartovné:   Senior a Senior 
    Uhradí pretekár 

 
Hodnotenie:  Odmenení budú prví traja súťažiaci
 
Protesty:  Protest musí byť podaný v písomnej forme spolu s
  od spornej situácie alebo zverejnenia výsledkov. V prípade uznaného protestu 
  poplatok bude vrátený.

Komunikačný jazyk:    SVK 

Program:  21.08.2021
08:00 - 09:00 prezentácia súťažiacich 
09:00 - 09:15 otvorenie súťaže
09:15 - 12:30 súťažné lety kategórie F5J 
12:30 - 13:00 obedová prestávka
13:00 - 18:3
18:30          

 

Stravovanie:  Sobota (4
 

 
 

PROPOZÍCIE 
 
 

SERIÁL MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA v kat. F5J, MALACKY
 

augusta  2021 

Letisko RC LMK MALACKY, Veľké Leváre 
tps://goo.gl/maps/xjSkr8NCvMQryjH3A 

 

Termické elektrovetrone  F5J 
  

podľa F5 FAI, vzhľadom na súčasnú situáciu, bude súťaž uskutočnená bez 
časomeračov. Súťažiaci si budú merať časy a zapisovať výšky sami.

Peter Jurkovič 

– Raketo Modelárska Asociáca Slovenska 

RC LMK Malacky 

40MHz; 2,4GHz 

Bude menovaná pri otváracom ceremoniáli 

www.rclmkmalacky.sk   
áležitosti prihlášky: Meno, frekvencia vysielača (+ náhradný kanál), 

licencie, veková skupina a rezervácia stravy. 
Uzávierka prihlášok: 18. 08. 2021 
Prihlášky doručené po termíne ako aj podané na súťaži nebudú akceptované!

Senior 60+: - 20 € , Junior –5 € 
Uhradí pretekár  pri prezentácii na súťaži.  

Odmenení budú prví traja súťažiaci. 

Protest musí byť podaný v písomnej forme spolu s poplatkom 30
od spornej situácie alebo zverejnenia výsledkov. V prípade uznaného protestu 
poplatok bude vrátený. 

21 
09:00 prezentácia súťažiacich  
09:15 otvorenie súťaže 
12:30 súťažné lety kategórie F5J  
13:00 obedová prestávka 
18:30 súťažné lety kategórie F5J  

         vyhlásenie výsledkov 

4€ / jedlo, nie je zahrnuté v štartovnom) 

 

MALACKY 

uskutočnená bez 
v. Súťažiaci si budú merať časy a zapisovať výšky sami. 

, frekvencia vysielača (+ náhradný kanál),  

Prihlášky doručené po termíne ako aj podané na súťaži nebudú akceptované! 

30€ do 20 minút  
od spornej situácie alebo zverejnenia výsledkov. V prípade uznaného protestu  



Ubytovanie:   Na vlastné náklady, rezervácia súťažiacim. Odporúčame nasledovné ubytovanie : 
      Hotel Atrium     www.hotel-malacky.sk  

Spark Hotel     www.hotelspark.sk  
Penzion Zuzana     www.penzionzuzana.sk  

      Motel M , blízko diaľnice D2 do Bratislavy www.motelm.sk  
 Je možné kempovať na letisku. 

Výdavky:   Organizátor nehradí žiadne osobné výdavky účastníkov súťaže 

Poistenie: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska má uzavretú poistnú zmluvu s 
poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG č. 6 596 135 340 / verzia 1 pre poistenie činnosti 
členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti. Juniorov – nečlenov LERMAS, 
je možné dopoistiť najneskôr 48 hodín pred konaním súťaže. Poistenie 10€ uhraďte 
na účet organizátora IBANSK1311000000002921828450 do 18.8.2021. 
Organizátorovi oznámte meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a štátnu 
príslušnosť poisteného. Účastníka FAI súťaže je možné dopoistiť najneskôr 48 hodín 
pred konaním súťaže. Poistenie 10€ uhraďte na účet organizátora IBAN 
SK1311000000002921828450 do 18.8.2021. Organizátorovi oznámte meno, 
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, klubovú príslušnosť a štátnu príslušnosť 
poisteného. Organizátor súťaže má právo nepripustiť športovca na súťaž bez platnej 
poistnej zmluvy pre zodpovednosti za škody. Športovec môže podpísať vyhlásenie, že 
preberá osobnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené ním a jeho činnosťou 
počas súťaže. 

Poznámky: 
 
Organizátor si vyhradzuje právo upraviť program súťaže v spolupráci s Jury z dôvodu nepriaznivého počasia! 

 

Zodpovednosť: Všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nie je zodpovedný za všetky 

škody, zranenia spôsobené súťažiacim, ostatným súťažiacim, tretej osobe alebo predmetom. 

 

JE ZAKÁZANÉ JAZDIŤ S AUTOM PO TRÁVNATEJ PLOCHE LETISKA MIMO 
VYZNAČENEJ OBLASTI!!! 
 
Na vašu účasť sa tešia organizátori.  
Želáme vám priaznivé počasie a dobré športové výsledky! 
 
Členovia RC LMK Malacky 
 
 

 


