PROPOZÍCIE
Majstrovstvá Slovenskej republiky v raketovom modelárstve
Kamenica nad Cirochou 2022

Dátum súťaže:

22 – 24 .júl.2022

Číslo súťaže:

LE-2022-117-14

Usporiadateľ:

LERMAS - Letecko - raketomodelárska asociácia Slovenska

Organizátor:

Letecko-modelársky klub Humenné

Miesto:

Letisko Kamenica nad Cirochou

Kategórie:

S1, S4A, S5, S7, S8D, S8P, S9A vo vekových kategóriach Senior a Junior

Pravidlá:

platné pravidlá FAI pre rok 2022

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 15.07.2022

Riaditeľ súťaže:

Michal Hricinda

Jury:

Bude určená na začiatku súťaže 22.07.202022.

Športový komisár: Ewa Dudziak Przybytek, Doc.Ing Jan Maixner.
Bodovači S5, S7:

Miodrag Pelagič, Zoran Pelagič, Vladimír Švec, Arnis Bača, Michal Filas,
Matej Hagara

Časový harmonogram súťaže:

Štvrtok 21.07.2022
- 17.00 až 21.00 príchod a ubytovanie Sninské
rybníky chata Alexander
- 18.00 až 21.00 registrácia
Piatok 22.07.2022
- 8.00 až 9.00 príchod na miesto konania súťaže
a odovzdanie makiet S5 k bodovaniu
- 9.00 až 09.15 otvorenie súťaže
- 9.15 až 12.15 súťažné lietanie kategórie S1 (1 hod.
kolá)
- 12.15 až 13.00 obed
- 13.00 až 16.00 súťažné lietanie kategórie S5 (1 hod.
kolá)
- 18.00 až 21.00 registrácia Sninské rybníky chata
Alexander
Sobota 23.7.2022
- 8.00 až 8.45 príchod na miesto konania súťaže
a odovzdanie makiet S7 k bodovaniu.
- 8.45 až 9.00 otvorenie súťaže
- 9.00 až 10.00 prvé kolo S4A
- 10.00 až 10.45 druhé kolo S4A
- 10.45 až 11.30 tretie kolo S4A
- 11.30 až 12.30 obed
- 12.30 až 13.30 prvé kolo S6A
- 13.30 až 14.15 druhé kolo S6A
- 14.15 až 15.00 tretie kolo S6A
- 15.00 až 16.00 prvé kolo S9A
- 16.00 až 16.45 druhé kolo S9A
- 16.45 až 17.30 tretie kolo S9A
- 17.30 až 18.00 rozlietavanie
- od 20.00 vyhodnotenie a priateľské posedenie
chata Alexander
Nedeľa 24.7.2022
- 8.30 až 11.30 súťažné lietanie S8
- 11.30 až 12.00 obed
- 12.00 až 14.00 súťažné lietanie S7
- 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 €.

Ubytovanie:

Chata Alexander
17 km od Kamenice nad Cirochou
17€ osoba noc
www.facebook.com/alexandermaria.sk
Ubytovanie vo viacposteľových izbách so spoločným sociálnym
zariadením.
Rezervácia cez prihlasovací formulár na stránke
www.andritzspacecup.lmkhumenne.sk

Občerstvenie:

Počas konania súťaže na letisku bude k dispozícii výčap s kofolou a za
poplatok bude zabezpečený obed na letisku. Žiadame účastníkov súťaže
aby si zo sebou doniesli príbor a pohár.

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:

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.
Juniorov – nečlenov LERMAS, je možné dopoistiť najneskôr 48 hodín
pred konaním súťaže. Poistenie 10€ uhraďte na účet organizátora IBAN
xxxxxxxxxxx do DD.MM.RRRR. Organizátorovi oznámte meno,
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a štátnu príslušnosť poisteného.
Účastníka FAI súťaže je možné dopoistiť najneskôr 48 hodín pred
konaním súťaže. Poistenie 10€ uhraďte na účet organizátora IBAN
xxxxxxxxxxx do DD.MM.RRRR. Organizátorovi oznámte meno,
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, klubovú príslušnosť a štátnu
príslušnosť poisteného.
Organizátor súťaže má právo nepripustiť športovca na súťaž bez platnej
poistnej zmluvy pre zodpovednosti za škody. Športovec môže podpísať
vyhlásenie, že preberá osobnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené
ním a jeho činnosťou počas súťaže.

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.sk
Humennom 28.6.2022

