PROPOZÍCIE
SERIÁLOVÁ SÚŤAŽ INTERTOUR 2015 a seriál majstrovstiev Slovenska v kat.
FAI F5J a F5J400-Alti, MALACKY, SLOVAKIA
Dátum:

9.-10. Máj 2015

Miesto konania:

Letisko RC LMK MALACKY, Gajary – trávniky (pozri mapu)
GPS:
48°27'50.4"N 16°57'24.4"E
48.464012,
16.956770

Kategórie:

Termické elektrovetrone FAI F5J
F5J 400-Altilieta sa spolu s kategóriou FAI F5J 9.mája

Pravidlá:

FAIF5J pravidlá platné pre rok 2015 (7 kvalifikačných kôl a 3 finálové kolá),
F5J400-Alti pre rok 2015 (5 kvalifikačných kôl)

Riaditeľ súťaže:

Peter Jurkovič

Usporiadateľ:

Zväz modelárov Slovenska

Organizátor:

RC LMK Malacky

Frekvencie:

35MHz; 40MHz; 2,4GHz

Medzinárodná JURY:

Bude menovaná pri otváracom ceremoniáli

Registrácia:

Len na http://www.rclmkmalacky.sk/registration.php
Náležitosti prihlášky: Meno, štát, frekvencia vysielača (+ náhradný kanál),
číslo medzinárodnej licencie FAI, veková skupina a rezervácia stravy.
Uzávierka prihlášok: 2. Máj 2015 do 24:00
Prihlášky doručené po termíne ako aj podané na súťaži nebudú akceptované!

Štartovné:

Senior:FAI F5J - 30 € , F5J400/Alti – 20€; obidve kategórie - 40€
Junior a dôchodca:FAI F5J - 20 € , F5J400/Alti – 15€; obidve kategórie - 30€
Zaplatiť vopred na bankový účet alebo pri prezentácii na súťaži. Pri prezentácii na
súťaži je účtovaný 5,- ako manipulačný poplatok. Ako variabilný symbol použite číslo
vašej licencie, napr. SVKXXXX. Štartovný poplatok musí byť pripísaný na účet
najneskôr do 9.5.2015 6:00.
IBAN: SK03 1100 0000 0080 1901 0723 SWIFT:TATRSKBX

Hodnotenie:

Odmenení budú prví traja súťažiaci. Navyše odmenení budú aj traja najlepší juniori.

Protesty:

Protest musí byť podaný v písomnej forme spolu s poplatkom 30€ do 20 minút
od spornej situácie alebo zverejnenia výsledkov. V prípade uznaného protestu
poplatok bude vrátený.

Komunikačný jazyk:

SVK, ENG

Program:

09.05.2015
08:00 - 09:00 prezentácia súťažiacich
09:00 - 09:15 otvorenie súťaže
09:15 - 12:30 súťažné lety kategórie F5J and F5J400-Alti
12:30 - 13:00 obedová prestávka
13:00 - 18:00 súťažné lety kategórie F5J and F5J400-Alti
18:00
večera
18:30
vyhlásenie výsledkov kategórie F5J400-Alti
10.05.2015

09:00 - 12:30 súťažné lety kategórie F5J
12:30 - 13:00 obedová prestávka
13:00 - 15:30 súťažné lety a finálové lety kategórie F5J
16:00 vyhlásenie výsledkov kategórie FAI F5J
Stravovanie:

Sobota obed a večera, Nedeľa obed (4€/jedlo nie je zahrnuté v štartovnom)
Na letisku bude k dispozícii bufet s čerstvým teplým jedlom, chladenými nápojmi,
pivom, kofolou, kávou, čajom otvorený NONSTOP!
Prosím objednajte si jedlo pri registrácii na každý deň zvlášť!

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

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

Mapa:

