SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROPOZICE
Soutěže seriálu Mistrovství České republiky
v raketovém modelářství
Ra – 03
Pořadatel:
Datum konání:
Místo:

RMK Letostroj Letovice p.s.
27. 4. 2019
Letovice – letiště Písečná
(GPS 49°32’39.97‘‘N, 16°36‘1.74‘‘E)
Ředitel soutěže:
Jaroslav Cihla (zást. Jiří Kašpar)
Sport. komisař:
Bohuslav Kuda,
Soutěžní kategorie:
senioři: S3A, S4A, S6A,
junioři: S3A, S4A, S6A,
Pravidla:
platná FAI k 1.1.2019 s národními úpravami
(3 modely)
Startovací zařízení:
rampy prům. 4 a 5 mm, odpal. elektrické,
vlastní rampy a odpalování na startovišti jen se
souhlasem sportovního komisaře!
Prezentace:
od 7.30 – 8.00 na ploše letiště
Ubytování:
Domov mládeže SOU, Tyršova 8, Letovice
Cena za lůžko a jednu noc 320,-Kč, 280,- Kč,
190,- Kč dle tarifu UŠ!
Přezůvky sebou!
Zákaz modelaření na pokojích!!
Požadavky na ubytování uvést v přihlášce!
Ubytování se hradí na místě!
Vedoucí týmu předá ubytovateli seznam účastníků!
Přihlášky:
do 15.4. 2019 zaslat na adresu: (nutné!)
J. Kašpar, Skrchov 3, 679 61 Letovice
e-mail: kasparj45@seznam.cz

Vklady:

150,-Kč senioři na den, 80-Kč junioři na den (studenti
do 26 let a důchodci!). Placení při přejímce.
Kontrola platných čl. průkazů a známek na rok 2019.
Bez platné čl. známky a licence nebude umožněno
soutěžit!

Cestovné:

nebude hrazeno, hradí vysílající organizace
s výjimkou delegovaných funkcionářů.
bude jmenována před zahájením soutěže

Jury:
Protesty:
Motory:
Hodnocení:

Čas. rozvrh:

s vkladem 300,- Kč
pořadatel nezajišťuje, u zahraničních a speciálních na
požádání sport. komisaře a jury nutno doložit atest.
v každé kategorii budou vyhlášeni první tři soutěžící,
kteří obdrží diplom!
27.4.
7.30 – 8.00 prezentace
8.00 – zahájení soutěží
8.15 – 10.30 S4, 3 kola á 45min.
10.30 – 13.00 S3, 1. kolo 60 min, 2 kola á 45 min
13.00 – 13.30 přestávka
13.30 – 15.45 S6, 3 kola á 45 min
15.45 - 16.15 rozlety
16.30 – zakončení, vyhlášení výsledků.

Občerstvení je zajištěno po celou dobu soutěže!
Pořadatel si vyhrazuje případné změny programu!
Účastníci souhlasí se zveřejněním jména a fotky na výsledkové listině a v tisku!

10.3. 2019

Jiří Kašpar

