MICRO MAGIC CUP 2011
seriál mistrovství české republiky
Kategorie: Micro Magic - stavebni pravidla dle Micro Magic Association , viz www.rc-plachetnice.cz
Jízdní pravidla :
ISAF - The Racing rules of sailing for 2009-2012
český překlad viz www.rc-plachetnice.cz nebo www.sailing.cz (nejdůležitějsí pravidla na stránce číslo19 až 29)
Organizační zajištění: pořadatelem a hlavním organizátorem je KLM Kolín
Termíny závodů:
10.dubna
Kolín
1.května
Jablonec nad Nisou
12.června
Kolín
28.srpna
Kolín
11.září
Kolín
16.října
Kolín ( na závěr regaty vyhlášení celkévého pořadí MMC 2011 a Mistra Čr )
Vyhodnocení MICRO MAGIC CUPu 2011
Do konečného pořadí seriálu se bude započítávat 5 nejlepších výsledku.
Výsledky se vypočítají pomocí logaritmického vzorce používaného v olympijském jachtingu, který zohladňuje
počet úcastniků regaty:
Body = (101 + 1000*( log(z) - log(p) ) ) * koef
Body - body, které dostane závodník za umístění v regatě p - umístění závodníka v regatě
log - matematická funkce logarithmus
z - počet závodníků zúčastněných v regatě
koef - koeficient závodu. Všechny regaty započítávané do série Micro Magic Cup mají koeficient 6.

V případě neučasti závodníka v regatě je mu započítána do celkového hodnocení 0.
Konečné pořadí v MMC bude stanoveno na základě součtu 5ti nejlepších výsledků regat.
Terminy a místo konaní : Termíny soutěží jsou závazné. Místo konání a pořadatel může být změněno
(nejdéle však 1měsíc před vlastním závodem) Bude vždy aktualizováno na www.rc-plachetnice.cz
Přihlášení do závodu : Přihlášky zasílá závodník organizátorovi závodu prostřednictvím emailu
rc.plachetnice@gmail.com alespon 1den před závodem. V přihlášce je nutno uvést jméno, licenční
číslo plachet a minimálně 3 frekvence v případě použití jiné aparatury než 2,4GHz.
Startovné : je stanoveno na 200,- Kč na jeden závod a jeden model.
Pro členy SMČR je startovné 100,- Kč na jeden závod a jeden model.
Prezentace závodníků a časový rozvrh závodů:
8:30-9:30 prezentace zavodníků na startovišti, trénink
9:30 ranní rozprava a po ni první start
15:00 poslední start
15:30 vyhlášení výsledků regaty
Ceny a vyhlášení vítězů: Na každé regatě bude vyhlášení výsledků kde první 3 obdrží věcné ceny. Na
závěrečné regatě bude vyhlášeno i celkové konečné pořadí MMC mistrovstvi české republiky. První 3 v
pořadí budou odměněni poháry a diplomy.
Zvláštní ustanovení: Všichni závodníci startují se svým modelem na vlastní nebezpečí a sami zodpovídají
za případné škody způsobené vlastním modelem. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé
na majetku nebo zdraví v průbehu závodu.

WWW.RC-PLACHETNICE.CZ

