
Propozície- Pozvánka 

 
Druh sútaže: SMaSR v kat. F3F, Kojšovka Cup 2020 

Organizátor: LeRMAS 

Usporiadateľ: Model klub VSŽ Košice 

Riaditeľ súťaže: Rudolf Sándor 

Športový komisár: Ladislav Virág 

Dátum: 18.-19.4.2020, alebo náhradný termin 25.-26.4.2020 

Miesto: Južné prúdenie vetra: Kojšovská hoľa . (1246 m). 

Severné prúdenie vetra: upresni sa pred sutazou (Chmeľov, Dobsiná…). 

Kategória: F3F- Rádio ovládané svahové rýchlostné vetrone. 

Evidenčné číslo súťaže: LE-2020-049-11 
Pravidlá: FAI platné pre rok 2020 z možnosťou miestnej úpravy . 

Účasť: Platná licencia Lermas 

Účastníci: Maximálny počet prihlásených je 25. 

Hodnotenie: Prví traja jednotlivci (unikatne trofeje) a najrýchlejší let 

Štartovné: zárobkovo činní-              10€  

       Juniori a nezárobkovo činní-  5€ 
        Uhradenie vkladu na mieste pri prezentácii . 

Prihlásenie  eMailom na:  sandor.rudolf68@gmail.com do 15.4. 2020,pokial to bude mozne aj na 

www.f3x.sk 
Frekvencie: Oficiálne povolené frekvencie pre letecké modely 

Pásmo: 35 MHz ,40 MHz. 34.995 MHz. – 35.225 MHz, 40:665. 

Voľné pásmo: 2,4 GHz . 

Poistenie: súťažiaci musia mať platné poistenie liečebných nákladov a zároveň 

poistenie pokrývajúce lietanie na Slovensku. 

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. 

 

Bezpečnosť: Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať 

 základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov,  inak môže byť zo súťaže vylúčený. 

Protesty: Ihneď po ukončení  kola , respektíve 15min. od zverejnenia výsledkov s vkladom 30 €. 
Program: 18.alebo 19.4.2020 - 08:30hod. po dohode premiestnenie na miesto súťaže. 

09:50 – 10:00 Brifing, losovanie štart.čísla 

10:00 – 18:00 súťažné lety. 

18:30 Vyhlásenie výsledkov, Odovzdavanie cien, Záver  

 

Ak by sa lietalo na Kojšovskej holi, stretnutie je pred 8:00 hod.na zbernom parkovisku 

pri Zlatej idke ( GPS 48.754505, 20.999007) odkiaľ spoločne pojdeme ku chate Erika. Ine 

stretnutie bude upresnené pred sutažou v podvečer 16.4.2020. 
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Kontakt: Rudolf Sandor 

Dnepreská 2. Košice 04012  

sandor.rudolf68@gmail.com  0948508226 

Ing.Ladislav Virág 

Muškátová 6 Košice 04011  

viraglaco@gmail.com 0903706911  

Ubytovanie: Ubytovanie a stravu si kazdy zabezpeči sám .Je sa moznos ubytovat a najest priamo na 

kojšovskej holy:     http://www.chataerika.sk 

 

Víťazi Kojšovka cup: 28.4.2001- ing. Styk Vladimír, 21.4.2002- mgr. Andoga Štefan, 8.6.2003- Gala 

Michal, 15.5.2004- Gala Michal 

 

Dobre športové výsledky Vám praje Usporiadateľ. 
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