
PROPOZÍCIE
Raketo modelárskej súťaže

Majstrovstiev Slovenskej republiky Kamenica nad Cirochou

Dátum súťaže: 27 – 28 .júl.2019

Číslo súťaže: LE–2019-117-14

Usporiadateľ: LERMAS - Letecko - raketomodelárska asociácia Slovenska

Organizátor: Letecko-modelársky klub Humenné

Miesto: Letisko Kamenica nad Cirochou

Kategórie: S4A, S6A, S8D, S8E/P, S9A vo vekových kategóriach Senior a Junior

Pravidlá: platné pravidlá FAI pre rok 2019

Štartovné: 10€ senior
5€ junior
 V prípade účasti na svetovom pohári ANDRITZ SPACE CUP je štartovné
už zahrnuté v štartovnom poplatku svetového pohára.

Prihlášky: Prihlasovacím formulárom na adrese
www.andritzspacecup.lmkhumenne.sk  , alebo mailom na
michal.hricinda@centrum.sk Termín uzatvárania prihlášok 19.07.2019

Riaditeľ súťaže:  Michal Hricinda

Jury: Bude určená na začiatku súťaže 27.07.2019.

Športový komisár: Ewa Dudziak Przybytek

Časový harmonogram súťaže: Sobota 27.7.2019
- 8.00 až 8.30 otvorenie súťaže
- 8.30 až 9.30 prvé kolo S4A
- 9.30 až 10.15 druhé kolo S4A
- 10.15 až 11.00 tretie kolo S4A
- 11.00 až 12.00 obed
- 12.00 až 13.00 prvé kolo S6A
- 13.00 až 13.45 druhé kolo S6A
- 13.45 až 14.30 tretie kolo S6A
- 14.30 až 15.30 prvé kolo S9A



- 15.30 až 16.15 druhé kolo S9A
- 16.15 až 17.00 tretie kolo S9A
- 17.00 až 18.00 rozlietavanie
-  od 20.00 vyhodnotenie a priateľske posedenie

Nedeľa 28.7.2019
- 8.30 až 12.00 súťažné lietanie S8
- 12.00 až 12.30 obed
- 15.00 vyhodnotenie.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového harmonogramu súťaže !

Ceny: Prví traja v každej súťažnej kategórii obdržia medaile a diplom.

Protesty: Do 60 minút od okončenia kategórie s poplatkom 30 €.

Stravovanie: Možnosť zabezpečenia teplej stravy.
obed – 5€
večera – 5€

Ubytovanie: Rekreačné stredisko Vihorlat resort Sninské rybníky
17 km od Kamenice nad Cirochou
8 miestne drevené chatky.
12€ osoba noc
Rezervácia cez prihlasovací formulár na stránke
www.andritzspacecup.lmkhumenne.sk

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.

Poistenie: Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 6 596 135 340 v poisťovni
poisťovňa a.s., VIG. Nečlenovia LERMAS musia predložiť doklad o
individuálnom poistení, alebo podpísať čestné vyhlásenie, v ktorom
preberajú plnú zodpovednosť za spôsobené škody a ujmu na zdraví.
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nepredloženia dokladu o
individuálnom poistení, alebo po odmietnutí podpísania čestného
vyhlásenia nepripustiť takúto osobu k súťaži.

Prísny zákaz križovania vzletovej a pristávacej dráhy na
automobiloch a motocykloch. V prípade porušenia pravidla
organizátor má právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Michal Hricinda

michal.hricinda@centrum.skv
Humennom 27.5.2019
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