
 

 



Propozície súťaže 

 

Názov akcie: Obri v ťahu 2018 

Druh akcie: Súťaž seriálu majstrovstiev SR 

Kategória súťaže: RC XXL, aerovleky makiet a polomakiet vetroňov podľa národných pravidiel zverejnených na web-stránke: www.f3x.sk. 

Organizátor: TOP GUN club & LMK Istropolitana Bratislava 

Spoluorganizátor: ZO TŠ SjF STU Bratislava za podpory MŠVVŠ SR 

Číslo súťaže ZMOS: LE-2018-012-01 

Miesto konania: Letisko LMK Očová, GPS: 48.581249, 19.310245 

Termín konania: Sobota 15. 9. 2018 

Riaditeľ súťaže: Ing. Miroslav Líška 

Prihlášky: Organizátor – Ing. Andrej Molčányi, e-mail: rcxxl@topgun.sk, mobil: +421 903 424 520. 
Súťaže sa môžu zúčastniť členovia LeRMAS a ostatní RC piloti s platným poistením. 

Uzávierka prihlášok: Do 9.9.2018 elektronicky (e-mailom) pre zľavnené štartovné, alebo priamo na mieste pre štartovné v plnej výške. 

Vklad do súťaže: Pri registrácií do 9.9.2018 (vrátane): zľavnené štartovné 15,- Eur. 
Úhrada vkladu prevodom na účet klubu TOP GUN:  IBAN: SK9111000000002927828048 
  do popisu platby prosím uviezť:  startovne RCXXL priezvisko 

Pri registrácií po 9.9.2018 (alebo priamo na mieste): 25,- Eur. Úhrada vkladu priamo pri prezentácii. 

Vo vklade sú zahrnuté náklady na prevádzku vlečných modelov a na prípravu a organizáciu súťaže. Prípadné vrátenie už 
uhradeného štartovného v prípade zrušenia súťaže, alebo odstúpenia súťažiaceho, je plne na rozhodnutí Organizátora. 

Poistenie: Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené súťažiacim na zdraví a majetku. 

Piloti vlečných modelov: Dostanú za prejdenú vzdialenosť od bydliska do miesta súťaže 0,07 Eur/km + za každý štart s aerovlekom 1,00 Eur. 

Vyhodnotenie: Prví traja dostanú cenu a diplom s uvedením dosiahnutého poradia. Ostatní súťažiaci dostanú poďakovanie za účasť. 

Protesty: Písomne organizátorovi s vkladom 20.- Eur do 15 minút po ukončení kola. 

Strava: Teplý obed a nealkoholické nápoje zabezpečí organizátor. Ostatnú stravu si zabezpečujú súťažiaci individuálne. 

Doprava a ubytovanie: Dopravu si zabezpečuje každý účastník individuálne. Kto má záujem o zabezpečenie ubytovania, nech dá vedieť 
najneskôr do 13. 9. 2018. 

Časový harmonogram: 9:00 – zraz účastníkov na letisku, prezentácia 
9:30 – príprava a kontrola modelov 
10:00 – 16:30 – súťažné lety 
17:00 – vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien 

 


