Propozície
Seriálu Majstrovstiev Slovenskej republiky letecko-modelárskej súťaže kategórie
F3F - RC Letka Košice
Usporiadateľ: RC Letka Košice
Kategória: F3F
Typ súťaže: MSR Seriál majstrovstiev Slovenska
Evid. Číslo: LE-2022-154-01
Dátum: 23.07.2022 - 24.07.2022
Lokalita: Svahy na Slovensku
Pravidlá: FAI platné pre rok 2022 s možnosťou miestnej úpravy.
Riaditeľ súťaže: Róbert Bartók
Športovy komisár: Dodo Kešelák
Jury: vyhlásené pri otvorení
Program:
Vzhľadom na poveternostné podmienky má usporiadateľ právo na zmenu miesta a časového
rozvrhu súťaže! Súťaž môže byť aj jednodňová!
Upresnene bude na f3x.sk 21.7.2022 do 20:00 hod. !
Sobota:
8.00 – 9.00 príchod a prezentácia účastníkov, tréningové lety
9.10 – 9.20 otvorenie súťaže
9:30 – 18:00 súťažné lety
Nedela:
9:00 – 17:00 súťažné lety - vyhodnotenie súťaže

Prihlášky:On-Line prihlásenie na f3x.sk , prípadné ďalšie informácie na robo.bartok@gmail.com
alebo 0904853823.
Uzávierka prihlášok:
21.7.2022 - 22:00 hod.! (po termíne nebude možnosť prihlásenia!)
Súťažný vklad:
10€ Seniori
5 € Juniori a dôchodcovia (Uhradenie vkladu na mieste pri prezentácii.)
Protesty:
Ihneď po ukončení kola, proti zálohe 20,- EUR. Zaplatený poplatok sa vracia len ak je protest prijatý
(t.j. uznaný). Poplatok za neuznané protesty zostáva usporiadateľovi súťaže.
Frekvencie:
Oficiálne povolené frekvencie pre letecké modely – pásmo 35 MHz a 40 MHz. 34.995MHz –
35.225MHz, 40.665, voľné pásmo 2,4GHz.
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.
Hodnotenie:
Prvé tri miesta ,najrýchlejší let , 65+.
Výdavky:
Náklady spojené s účasťou na súťaži si hradí súťažiaci sám
Občerstvenie:
Minerálka,pohostenie v cene .
Informácie o súťaži aj na:
https://kalendar.lermas.sk/event/1331
Online výsledky:
https://www.f3xvault.com/?action=event&function=event_view&event_id=2459
Poistenie: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska (LERMAS) 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. Organizátor súťaže má právo nepripustiť športovca na súťaž bez platnej poistnej zmluvy pre zodpovednosti za
škody.

Členovia RC Letky Košice ako organizátori sa tešia na stretnutie a prajú šťastný let a pohodové
počasie.
V Košiciach 6.7.2022 R.Bartók

