Propozície seriálovej súťaže MaSR v kategórii F3F
ev.č. Súťaže LE-2022-122-07
Dátum konania:

Miesto súťaže:
Usporiadateľ:
Riaditeľ súťaže:
Jury:
Kategória:
Pravidlá súťaže:
Účasť:
Registrácia:
Účastníci:
Štartovné:

Frekvencie:
Poistenie:
Zraz účastníkov:
Protesty:
Program:

Kontakt:

29-30.10. 2022 Súťaž bude dvojdňová. V prípade ak v jeden deň
bude predpoveď počasia nepriaznivá, súťaž sa odlieta iba v deň lepšej
predpovede.
Náhradný termín 05-06.10.2022
podľa smeru vetra bude upresnené vo štvrtok večer (v týždni pred súťažou)
na f3x.sk ; elektromodely.sk
(Svahy na Slovensku)
LMK Tr. Turná , LERMAS
Ladislav Vašek
Určí sa zo súťažiacich na brífingu pred súťažou
FAI F3F
Pravidlá FAI pre kategóriu F3F na rok 2022 s možnosťou miestnej úpravy.
Súťaž je zaradená do seriálu MaSR F3F 2022
Členovia s platným preukazom LERMAS alebo FAI. V prípade
medzinárodnej účasti ceny dostanú prvý traja v celkovom poradí. Pre seriál
MaSR bude do 24 hodín upravená tabuľka iba s bodmi pre členov Lermas.
Elektronicky na f3x.sk; f3xvault.com
Uzávierka prihlášok 02.10.2022 (20:00)
Maximálny počet súťažiacich je 30 , povolená aj medzinárodná účasť.
15,- €. Strava v sobotu v cene. Juniori zdarma. Úhrady vkladov na mieste
Vklad sa použije na zabezpečenie bázových rozhodcov a cien pre prvých
troch súťažiacich celkového poradia v prípade medzinárodnej účasti,
členovia LERMAS budú bodovaní v tabuľke Slovákov.
Oficiálne povolené frekvencie pre letecké modely - pásmo 35 a 40 MHz., 2,4GHz

Súťažiaci musia mať platné poistenie škôd spôsobených modelom
do 9:00 na mieste
Ihneď po ukončení kola proti zálohe 20€.
Sobota 9:15 Brífing
10:00 – 17:00 súťažné lety
Nedeľa 9:15 Brífing
9:30 – 16:00 súťažné lety
17:30 Vyhlásenie výsledkov
V prípade jednodňovej súťaže sa bude lietať pokým budú vhodné
podmienky. Posledné kolo sa nezačne po 18:00.
Maximálny počet odlietaných kôl 15 za sobotu, 20 celkovo.
Zmena vyhradená. Upresní sa na brífingu.
Ladislav Vašek Oslobodenia 157; Trenčianska Turná 91321
Tel: 0907853240 Mail: lv@elektromodely.sk
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie.
Pekné počasie a dobré športové výsledky Vám praje usporiadateľ.

