
Seriálová súťaž - Majstrovstvá Slovenska v kategóriách F5J, 
F5J-400-ALT  a súťaž zaradená do seriálu Inter Tour 2013 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
     PROPOZÍCIE  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Usporiadateľ:                RMK Dubnica nad Váhom 

Dátum konania:  17.-18. august 2013  

Kategórie:  Termické elektrovetrone kategórie F5J-FAI a F5J-400-ALT     

Miesto konania:     RMK Dubnica nad Váhom  

Riaditeľ súťaže:  Juraj Dudáš 

Medzinárodná jury:  Bude určená pri otváracom ceremoniale 

Pravidlá:  F5J-FAI (SC–Sect. 4, Vol. F5, Pages 33-40) a F5J-400-ALT* (viď 

www.f5jfun.com)  

Prihlášky:  len elektronicky na: www.f5jfun.com  

                             
Náležitosti prihlášky:  Meno, klub, frekvencia vysielača (+ náhradný 
kanál), číslo licencie  
Uzávierka prihlášok: 10. augusta 2012 do 24:00 
 

Štartovné: seniori: 1 kategória   - 30 €,  2 kategórie  -  40 € 

 Juniori:  1 kategória  -  20€,  2 kategórie  -  30 € 
 
Protesty:  Protest musí byť podaný v písomnej forme spolu s poplatkom 30€ do 

20 minút od zverejnenia výsledkov. V prípade uznaného protestu 
poplatok bude vrátený. 

 
Komunikačný jazyk:  SVK, ENG 

Stravovanie a  
občerstvenie :   Požiadavku na obedy (sobota a nedeľa) uviesť v prihláške -        

á 5 €/obed. Možnosť objednať obedy pre doprovod  á 7€/obed 
 občerstvenie -  bufet je otvorený celý deň 

Ubytovanie:  Na vlastné náklady (doporučujeme Hotel Metal Dubnica nad Váhom)  

 Rezervácia individuálna na http://www.hotelmetal.sk 
 
Výdavky:  Organizátor nehradí žiadne osobné výdavky účastníkov súťaže 
 
Program:  
 
 17.8.2012  

07:30- 08:30 prezentácia na letisku (technický servis)  
09:00- 09:20 otvárací ceremoniál s predstavením funkcionárov súťaže  
09:30- 12:30 súťažné lety  
12:30- 13:30 prestávka na obed  
13:30- 18:30 súťažné lety  

http://www.f5jfun.com/
http://www.f5jfun.com/
http://www.hotelmetal.sk/


 
18.8.2012  
09:00- 12:30 súťažné lety  
12:30- 13:30 prestávka na obed  
13:30- 16:30 súťažné lety a finálové lety  (2 x 15 minút)  
17:00- 17:30 záverečný ceremoniál s vyhlásením výsledkov  
 
 
 
 
Organizátor si v prípade nepredvídaných okolností vyhradzuje právo program súťaže upraviť.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Vysvetlivky a poznámky:  
 
 
1/ Preukazovanie FAI-výšky je výhradne v zodpovednosti súťažiaceho (bez účasti organizátora). 
2/ Súťaž v kategórii F5J-400-ALT podľa dohodnutých dočasných pravidiel sa uskutoční len v 
prípade, že počet prihlásených súťažiacich bude najmenej 25.  
3/ V prípade, keď  sa súťaž v F5J-400-ALT neuskutoční, JURY môže rozhodnúť o zvýšení počtu 
základných kôl v kategórií F5J-FAI. 
 


