„Remorkéry na rybníku 2012“
súťaž lodných modelárov v kategórii Tug Towing, F2, F4
konaná pod záštitou a s podporou

Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

Propozície
Organizátor a usporiadateľ: Organizačný výbor súťaže
Centrum voľného času Bratislava 1.
Termín:

sobota 12. 5. 2012

Miesto:

Bratislava - Mestská čas Devínska Nová Ves, Mlynská ulica - rybník

Kategória:

Tug Towing

TT - ľahký - modely remorkérov s dĺžkou trupu max 70 cm
TT - ťažký - modely remorkérov s dĺžkou trupu nad 70 cm
TT – TL - tlačné remorkéry

F2 (jun + dosp.) makety lodí so statickým hodnotením
F4 (jun + dosp.) makety lodí bez statického hodnotenia
F4 (deti do 15 rokov) makety lodí bez statického hodnotenia
Pravidlá:

Pravidlá pre Tug Towing SR, Pravidlá Naviga

Prihlášky:

telefonicky – 0910/ 791 287 (po 1900 hod, Peter Podhorný)
email – remorkerysk@gmail.com ,

Štartovné:

5,- € seniori; 1,- € juniori, žiaci a dôchodcovia

Podmienky účasti:

prihláška, zaplatené štartovné

Riaditeľ pretekov:

Juraj Karolus

Hlavný rozhodca:

Marian Ritomský

Registrácia:

Sobota 12.5.2012 od 900 do 1000 hod

Program:
9:00 - 9:45

Prezentácia súťažiacich + voľný tréning na trati

10:00

Oficiálne zahájenie súťaže

10:00 - 12:00 Súťažné jazdy + statické bodovanie
12:00 - 14:00 Obed. Ukážky modelov iných kategórii, voľné jazdy
14:00 – 18:00 Súťažné jazdy
18:30

Vyhlásenie výsledkov, Ukončenie súťaže

Zodpovednosť:

Všetci súťažiaci a sprievodné osoby sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť.
Usporiadateľ neručí za žiadne škody na majetku a zdraví osôb.

Použité frekvencie vysielačov , rozdelenie kanálov (kryštálov), :
V súlade s platnými predpismi je možne na súťaži použiť výlučne modelárske
vysielače pracujúce v pásmach 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz.
Rozdelenie kryštálov nie je pre túto súťaž predpísané, pre plynulý priebeh akcie je
vhodné, aby súťažiaci mali k dispozícii viacej kryštálov.
Poznámka:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a úpravu súťažných kategórií.
Kategória F4 – deti do 15 rokov bude vypísaná, ak sa prihlásia minimálne 3 účastníci

Dopravné napojenie:

autom z diaľnice Bratislava - Brno, odbočka Devínska Nová Ves (Volkswagen )
http://www.devinska.sk/mapa/mapa.htm

Stravovanie:

V blízkosti rybníka sa nachádza pohostinské zariadenie s možnosťou stravovania,
pizzeria, prípadne hotelová reštaurácia.

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme veľa pekných modelárskych zážitkov
Organizačný výbor súťaže „Remorkéry na rybníku“

Podujatie podporili:
- Mestská časť Bratislava – Devínska nová Ves
- Centrum voľného času Bratislava I.
- Občianske združenie „Domček pre voľný čas“
- Občianske združenie „YODA“ www.yoda.sk

„Remorkéry na rybníku 2012“
súťaž lodných modelárov v kategórii Tug Towing, F2, F4
12. mája 2012

Prihláška do súťaže
Meno

Priezvisko

Kategória Sen./jun. Model

FrekvenciaKanál Kontakt

Tím (TT)

Poznámky:
-

Záujemcov o zabezpečenie obeda počas súťaže v blízkom pohostinskom zariadení v cene cca 4 €
prosíme, aby nám túto skutočnosť nahlásili spolu s prihláškou.
Počet obedov na sobotu ......

-

Účastníkom odporúčame zabezpečiť si prenosné stoličky, prípadne prístrešky proti dažďu ( slnku).

-

Usporiadateľ s vysokou pravdepodobnosťou zabezpečí v areáli súťaže možnosť pripojenia
nabíjačiek akumulátorov na 220 V . Kapacita je však limitovaná.

-

Ak viete, s kým budete v tíme súťažiť, do prihlášky uveďte meno druhého člena tímu/ názov tímu.

-

Pravidlá pre Tug Towing SR ako aj ďalšie informácie sú k dispozícii na www.yoda.sk a
www.remorkerysk.wbl.sk

-

Usporiadateľ určí pri zahájení súťaže , s akým vlečným člnom sa bude jazdiť v jednotlivých
kategóriách.

-

Statické hodnotenie v kategórii F2 sa bude robiť zjednodušeným spôsobom

