Závod RC plachetnic kategorie Micro Magic

Datum konání 13. Října 2012
Kategorie
Micro Magic – dle stavebních pravidel MM Association, (www.rc-plachetnice.cz)
Pořadatel
KLoM Olomouc
Místo konání
Pískovna Amerika Olomouc Holice
Souřdnice GPS 49°33'41.814"N, 17°17'38.283"E
Příjezd z dálnice dálnice u Olympie na směr Přerov a jeď poté směr Olomouc (silnice 55) až přijedeš
na kruhový objezd, použij druhý výjezd, budeš na ulici Keplerova, projeď kolem autobazaru a hřbitova
a přijedeš na křižovatku a odboč vlevo na ulici Partizánská. Pokračuj až na křižovatku tvaru T ( zde již
bude naše značení) a odboč vpravo a pokračuj pořád rovně až po cca 300 m bude vjezd do brány a
parkoviště
Škrtání jízd v závodě
Počet odjetých jízd 1 - 5 neškrtá se žádná jízda
6 – 9 škrtá se jedna jízda
10 - 18 škrtají se dvě jízdy
18 – 20 škrtají se tři jízdy
Za každých dalších odjetých 5 jízd se jedna škrtá
Přihláška do závodu
Nejpozději den předem závodu na E-mail KLoM Olomouc
klmolomouc@seznam.cz
nebo na místě závodu nejpozději před začátkem rozpravy.
V přihlášce uveďte jméno, příjmení, číslo plachet, klub, nečlen klubu klub neuvádí,
V případě použití vysílače na frekvencích 40 MHz (frekvenční pásmo 35 MHz je zakázáno)si případnou shodu
kanálů řeší závodníci sami mezi sebou. Proto doporučujeme mít na závody dostatečné množství krystalů.

Startovné
Činí 200,- Kč na loď a závod, členové SMČR mají slevu ve výši 100,- Kč, Junioři platí poloviční sazbu
startovného. Junior je ten, kdo v době konání závodu nedovršil 18 roků.
Časový rozvrh
Pořadatel bude na místě závodu minimálně 1 hod před začátkem rozpravy

Do 09,20 hod prezentace závodníků a přejímka lodí
09,30 rozprava
09.30 start první jízdy
15,30 start poslední jízdy
15,30 start poslední
Cca 16.00 vyhlášení výsledků

Povinností jezdce
- mít na plachtách čitelné označení licenčního čísla (CZE XXX)
licenční číslo lze získat na E-mailu rc.plachetnice@gmail.com,
- mít náhradní sadu krystalů (alespoň dvě frekvence), neplatí pro DSM
- v případě shody frekvencí vysílače má právo volby frekvence jezdec, s nižším číslem plachet, nebo
dle vzájemné dohody jezdců
- vysílač (včetně DSM) smí být v činnosti pouze po dobu jízdy, nebo v přestávkách mezi jízdami, ale
od začátku pracovního času je opět použití vysílačů jezdců, kteří právě nejedou jízdu zakázáno

- v případě předčasného odchodu závodníka ze závodů musí být toto oznámeno pořadatelům
Protesty
Jednotlivé jízdy – do začátku startovní minuty další jízdy
Celkové výsledky – max. 10 min po zveřejnění celkových výsledků

Závěrečné ustanovení
Pořadatel nezodpovídá za žádné škody na majetku a zdraví stratujících, ani za škody způsobené
modelem, ani konáním soutěžících.
Klub lodích modelářů Olomouc

