
                                          
                                                                                         

Seriálová súťaž  INTERTOUR F5J 2016

PROPOZÍCIE

Usporiadateľ:        Zväz Modelárov Slovenska 

Organizátor:           Raketomodelársky klub  Dubnica nad Váhom

Spoluorganizátor:   Aeroklub Dubnica nad Váhom 

Dátum konania:     13.-14. august 2016 

Miesto konania: AEROKLUB Dubnica nad Váhom – letisko Slávnica                   

 GPS: N 48° 59´ 52.4322´´
                     E  18° 11´19.8882´´

Kategórie: Termické elektrovetrone F5J 

Frekvencie: 35 MHz, 40 MHz, 2,4 GHz 

Pravidlá: F5J - platné FAI pravidlá pre rok 2016 (6 kvalifikačných kôl a 3     

kolá finále) 

Riaditeľ súťaže: Juraj Dudáš

 Medzinárodná       
JURY : T.Hrubý CZ, J.Bačiak SK + 2  členovia menovaní pri otváracom     

ceremoniáli

Prihlášky: Len elektronicky na: www.f5jfun.com  . 

Informácie : karol.tupek@seznam.cz   

Náležitosti prihlášky: Meno, štát, frekvencia vysielača (+náhradný 
kanál), číslo medzinárodnej licencie FAI, veková skupina (senior, 
junior, nad 60 rokov). 

Uzávierka prihlášok: 5. augusta 2016 do 24:00 

Prihlášky doručené po termíne ako aj podané na súťaži 
             nebudú  akceptované!

Štartovné: Seniori 45 €, juniori a dôchodci  22 €

Hodnotenie: Odmenení budú prví traja súťažiaci. Navyše odmenení budú aj 
           traja najlepši juniori.  

Protesty: Protest musí byť podaný v písomnej forme spolu s poplatkom 30€ 

                                          do 20 minút od spornej situácie alebo zverejnenia výsledkov. V 
        prípade uznaného protestu poplatok bude vrátený. 
Komunikačný jazyk: SVK, ENG

http://www.f5jfun.com/
mailto:karol.tupek@seznam.cz


Stravovanie: Priamo v reštaurácií na letisku. Vyplnený formulár s požiadavkou 
na vybratú stravu  z jedálneho lístka v prílohe zaslať v termíne

 prihlášky –  do 7.augusta 2016 na email: karol.tupek@seznam.cz. 
                                Strava pre súťažiacich je zdarma. 
                                Možnosť objednania stravy pre helperov v prihláške – 5€ za jedno

        jedlo.                                     
Banket: V sobotu večer je možné v rámci banketu si objednať (vo formulári

STRAVA) pečená prasa s 2dcl vína v cene 5 €.    

Občerstvenie: Nealkoholické nápoje a pivo je možné zakúpiť priamo na ploche 
letiska.                                                                                               

Ubytovanie: Doporučené ubytovanie priamo na letisku na vlastné náklady samotným 
súťažiacim, rezervácia emailovej adrese aeroklub@bb.telecom.sk.

Penzion – 16 €  osoba/noc  :  

                     4 izby po 2 posteliach 

Chatky   - 6 €  osoba/noc  :

                10 chatiek  po 6 posteliach            

Možnosť kempovania na letisku :     3 €   osoba / noc - stan

                                                              5 € osoba / noc - karavan

Vybavenie kempu: umyvárka s tečúcou teplou vodou, WC, možnosť 
napojenia na elektrickú prípojku 240V                                                        

Ostatné:                  Možnosť pripojenia WiFi

Výdavky: Organizátor nehradí žiadne osobné výdavky účastníkov súťaže

Program: 13.8.2015 

07:30 - 08:30 prezentácia na letisku 
08:30 - 08:45 otvárací ceremoniál 
09:00 - 12:30 súťažné lety 
12:30 - 13:30 prestávka na obed 
13:30 - 18:30 súťažné lety 

15.8.2015 

09:00 - 12:30 súťažné lety 
12:30 - 13:30 prestávka na obed 
13:30 – 16:00 súťažné lety a finálové lety 
16:30    záverečný ceremoniál a vyhlásenie výsledkov 

Organizátor si v prípade nepredvídaných okolností vyhradzuje právo program súťaže v 

spolupráci s JURY upraviť.

Pekné počasie a hodnotné športové výkony Vám želá Rada 
Raketomodelárskeho klubu  Dubnica nad Váhom.

. 
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