REGATA KÚTY 2016
Súťaž lodných modelov plachetníc v kategórii RG – 65 Open class a NSS
pod záštitou starostu obce Kúty

Propozície
Termín:

sobota – nedeľa 9. – 10. apríla 2016

Miesto:

vodná nádrž Kúty, motorest „U Janíčkov“

Kategória:

rádiom riadené plachetnice triedy RG 65 Open Class
rádiom riadené makety historických plachetníc NSS - A,B, C

Pravidlá:

Stavebné pravidlá pre RG – 65 Open class http://www.rg65.sk/menu-rules
Pravidlá Naviga pre triedu NS ( bez statického hodnotenia modelov)

Prihlášky:

mailom alebo na stránke http://www.rg65.sk/
osobne v mieste konania súťaže najneskôr 30 minút pred zahájením

Štartovné:

neplatí sa

Registrácia:

pre RG -65 - sobota 9. apríla 2016 na mieste súťaže do 930 hod
pre NSS - nedeľa 10. apríla 2016 na mieste súťaže do 930 hod

Program:

Sobota 9. apríla 2016
930
Zahájenie súťaže
1000 - 1200
Súťažné rozjazdy RG-65
00
00
12 - 13
Prestávka na obed
00
00
13 - 16
Súťažné rozjazdy RG-65
1630
Vyhlásenie výsledkov kategórie RG-65
30
po 16
Tréning plachetníc NSS a parníkov DS
Nedeľa 10. apríla 2016
930
Zahájenie súťaže
1000
1. rozjazda NSS
00
11
2. rozjazda NSS
00
13
3. rozjazda NSS
1500
Vyhlásenie výsledkov kategórie NSS a 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.
Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme dobrý vietor do plachiet
Organizačný výbor súťaže a KLOM Stupava

Poznámky:
-

Súťažiaci predbežne nebudú delení na juniorov a seniorov a jazdiť sa bude spoločne. V prípade, ak sa
do súťaže v niektorej z kategórii prihlásia minimálne traja juniori, budú vyhodnotení osobitne.

-

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť program, prípadne rozsah súťažných kategórii.

-

V prípade záujmu o ubytovanie v mieste konania, je potrebné si zabezpečiť individuálne.
Viac info o ubytovaní http://www.moteljanicky.sk/onas.html

-

V prípade priaznivého počasia sa v sobotu 9.4. 2016 podvečer uskutoční „workshop“ pre účastníkov
akcie. Srdečne Vás pozývame  .

-

V sobotu po ukončení súťaže RG-65 bude tréning NSS na postavenej trati, ako aj tréning parníkov DS
na nadchádzajúcu súťaž na Vyžlovke. Máte možnosť si otestovať Vaše modely po zime ! 

-

Stavebné pravidlá pre RG-65 ako aj ďalšie informácie o akcii sú k dispozícii na stránke
http://www.rg65.sk/ .

Motorest u Janíčkov, Kúty – mapa s vyznačením miesta konania:
GPS súradnice:

48°38'15.83"N
17°0'0.16"E

Kontakt: peter.pdy(zavinac)gmail.com alebo prostredníctvom stránky www.rg65.sk

