
               

                    RC LMK MALACKY a Zväz modelárov Slovenska 
             

 
     

                                                                                                       Vás pozývajú na 
                                                

Seriálovú súťaž Majstrovstiev  
                                                                Slovenska 

                                                                    v kategórii F5J a F5J/400-Alti 
          

                 2013 
 

                                                                                               1. kolo 
 

Malacky, letisko Gajary - Trávniky 
                                                                        4.-5. 5. 2013 

 
 
 
 
 
 
 



                  RC LMK MALACKY a  Zväz modelárov Slovenska                          
 

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI: 
 
Názov súťaže:         Uzávierka prihlášok:     1.5.2013   do  24:00 hod 
SERIÁL MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA           Prihlasovanie:   len na www.f5j.sk 
ELEKTROLETOV  kat. F5J a F5J/400-Alti   

Pri prihlasovaní bezpodmienečne treba uviesť:     
Dátum konania:   sobota- nedeľa,  4.-5. 5. 2013    Meno, klub, číslo frekvenčného kryštálu, číslo náhradného kryštálu a číslo športovej 

licencie 
Miesto konania:  Malacky, letisko Gajary – Trávniky     
Plocha ako v roku 2012        Pri prihlasovaní je možnosť objednať si  stravu na jednotlivý deň (5€- jeden obed). 

  
Usporiadateľ: RC LMK Malacky         Súťažný vklad:  10,-€ ( 7,- € junior, dôchodca ) – každá kategória   

         - uhradí pretekár pri prezentácii. 
Súťažné kategórie: F5J a F5J/400-Alti  
Riadiaci lietania: Ing. Viktor Švarc      Výškomer kategória F5J: sú povolené všetky druhy výškomerov spĺňajúce definíciu 
Riaditeľ súťaže: Ing. Jurkovič Peter  v pravidlách F5J (povinné nastavenie: zákaz opätovného spustenia motora, 30sek 

automatické vypnutie motora, Y-kábel nie je povolený)  
Pravidlá: F5J a F5J/400-Alti v.3 na rok 2013 Výškomer kategória F5J400-Alti: sú povolené všetky druhy výškomerov spĺňajúce 
6 - letových kôl (podľa počtu pretekárov sa upraví po prezentácii) definíciu  v pravidlách F5J ( doporučené nastavenie: povolenie opätovného spustenia 

motora, 30sek automatické vypnutie motora, ak je to nutné Y-kábel  je povolený)    
Program súťaže:        
Sobota: 8:30 -    9:00 prezentácia súťažiacich  kat. F5J                     Doplňujúce informácie:  Náklady na súťaž si súťažiaci hradí sám. Stravu  je možné  
               9:30 -  17:00 súťažné lety kat. F5J  zakúpiť si v bufete. 

17:00               vyhlásenie výsledkov kat. F5J    Pri prihlasovaní je možnosť objednať si tričko s logom súťaže                              
Nedeľa: 8:30 -    9:00  prezentácia súťažiacich  kat. F5J/400 Alti                   (10€/ kus)- potrebné uviesť veľkosť a počet kusov do 24.4.2013 

  9:30 -  17:00 súťažné lety  kat. F5J/400 Alti  
             17:00               vyhlásenie výsledkov kat. F5J /400 Alti            
                                                   Želáme Vám príjemný športový zážitok a priaznivé počasie! 

  
                       Ing. Peter Jurkovič 
                   
                     predseda RC LMK Malacky 

                      

http://www.f5j.sk/

