Pozvánka- propozície
Druh sútaže: Serial Majstrovstiev SR v kat. F3F, Košický svah 2022
Organizátor: LeRMAS
Usporiadateľ: Model klub VSŽ Košice
Riaditeľ súťaže: Rudolf Sándor

Dátum: 11.-12.06.2021 ak to opatrenia dovolia (COVID-19 a iné). V inom prípade bude súťaž
preložená na N.T. 25.-26.06.2022
Miesto: Upresní sa 9.05.2022 na f3x.sk. Južné prúdenie vetra: Dobšiná
Severné prúdenie vetra: (Rozhanovce, Chmeľov, Dobšiná…).
Kategória: F3F- rádiom ovládané svahové rýchlostne vetroňe.
Evidenčné číslo súťaže: LE-2022-049-01
Pravidlá: FAI platné pre rok 2022 z možnosťou miestnej úpravy .
Účasť: Platná licencia LERMAS (SVK)
Účastníci: Maximálny počet prihlásených je 25.
Hodnotenie: Prví traja jednotlivci a najrýchlejši let

20€, *v prípade jednodňovej súťaže 15€
Juniori a nezárobkovo činní- 10€/*5€

Štartovné: zárobkovo činní-

Uhradenie vkladu na mieste pri prezentácii .
Prihlásenie Emailom na: sandor.rudolf68@gmail.com, alebo na www.f3x.sk

, najneskôr

03.06.2022.
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 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
základne bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov a zároveň nesmie vykazovať známky
nákazy COVID-19, inak môže byť zo súťaže vylúčený. (respektive dalsie opatrenia ministerstva
zdravotnictva)
Protesty: Ihneď po ukončení kola , respektíve 15min. od zverejnenia výsledkov s vkladom 30
Program: po 09:00hod. premiestnenie sa na miesto súťaže.
09:30 – 10:00 Brífing, losovanie štart.čísla
10:00 – 16:30 súťažné lety. (pokiaľ sa v prvý deň odlieta 15 kol súťaž bude ukoncená a
vyhodnotená v prvom dni)
18:00 Vyhlásenie výsledkov, odovzdavanie cien, záver

€.

Kontakt: Rudolf Sandor, Dneperská 2. Košice 04012, sandor.rudolf68@gmail.com 0948508226
Pobytové náklady: Ubytovanie a stravu si každy zabezpečí sám .

Dobré športové výsledky Vám praje usporiadateľ.

