
                                   
 

Propozície 
Seriálu Majstrovstiev Slovenskej republiky letecko-modelárskej súťaže 

kategórie F5J a F5J/400Alti 
   

Usporiadateľ:  Zväz modelárov Slovenska 

Organizátor:  RC Letka Košice 

Typ súťaže:  S-MSR Seriál majstrovstiev Slovenska 

Evid. Číslo :  154/3 

 

Dátum:  13.-14. Jún 2015 

 

Lokalita: Modelárske letisko RC Letky Košice v Rozhanovciach 

     48.749691, 21.329606  viď prílohu  

 

Kategória: F5J,F5J4 

 

Pravidlá: FAI F5J SVK (www.f5jfun.com)  resp. F5J400/ALTI 

 

Riaditeľ súťaže: Milan Mačinga 

Športovy komisár: Róbert Bartók 

Hlavný rozhodca: Dodo Kešelák 

 
 

Poistenie: Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 62-1288.098-6 v poisťovni 

KOOPERATIVA. („Poistenie zodpovednosti za škodu.“ členmi ZMoS). 

  
Program: 
 
Sobota 

7.45 – 8.15 príchod a prezentácia účastníkov 

8.15 – 8.30 otvorenie súťaže 

9:00 – 18:00 súťažné a finálové lety kategórie F5J 

https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B044'58.3%22N+21%C2%B019'47.0%22E/@48.749517,21.329719,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
http://www.f5jfun.com/pravidla/KATEGORIA_F5J_2014_rev1.pdf
http://www.f5jfun.com/
http://www.f5jfun.com/pravidla/F5J400-Alti-2012v3.pdf


 
 
Nedeľa 

7.45 – 8.15 príchod a prezentácia účastníkov 

8.15 – 8.30 otvorenie súťaže 

9:00 – 16:00 dolietanie kvalifikačných letov a finále F5J, súťažné lety kategórie F5J400/Alti  

16:00 – 17.00 vyhodnotenie súťaže 

a vyhlásenie výsledkov 

 

Prihlášky: On-Line prihlásenie na http://www.f5jfun.com alebo E-mailom  na adresu 

milan.macinga@gmail.com, ďalšie informácie na 0905278072 

  

Uzávierka prihlášok:  9. Júna 2015 

  

Štartovné: 15€ (10€ junior, dôchodca) za jednu kategóriu, 20€ (15€ junior, dôchodca) za dve 

kategórie, 4€ strava na deň uhradí pretekár pri prezentácii. 

 

Protesty: Do 20 minút od udalosti, resp. vyhlásenia výsledkov s vkladom 30€. 

 

Bezpečnosť: Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný 

dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč môže byť zo súťaže 

vylúčený. 

 

Hodnotenie: odmenení budú prví traja súťažiaci v každej kategórii 

 

Výdavky: náklady spojené s účasťou na súťaži si hradí súťažiaci sám 

Občerstvenie:  jedno teplé jedlo na každý deň (miska na guláš vám pomôže). 

Kofola, pivo, čaj a káva zadarmo. 

Ubytovanie: možnosť kempovať priamo na letisku, prípadne City Hotel Košice, Penzión 
Budimír, Hotel Akadémia. Chemické WC a obmedzené množstvo pitnej vody bude k dispozícii. 
 

Členovia RC Letky Košice ako organizátori sa tešia na stretnutie a prajú šťastný 
let a super počasie. 

 

V Košiciach 15.05.2015 

Milan Mačinga 

 

http://www.f5jfun.com/
mailto:milan.macinga@gmail.com
http://www.cityhotelkosice.sk/
http://www.penzionbudimir.sk/
http://www.penzionbudimir.sk/
http://www.hotelakademia.sk/


 

 

Prílohy: 

Mapa lokalita Modelárske letisko RC Letky Košice:  GPS  48.750491, 21.328992   

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z2mLA8uSlm2k.kyAFAZmQv_Kw 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z2mLA8uSlm2k.kyAFAZmQv_Kw


 
 
 
Mapa letiska: 
 

 
 
Rozmiestnenie zázemia je len informatívne. Môže sa zmeniť podľa vetra. 


