Pozvánka na MČR obřích akrobatů F3M
Napsal uživatel Laďas
Středa, 16 Březen 2011 00:00

Název: Mistrovství České republiky obřích akrobatických modelů kategorie F3M v Czech
Heaven (s mezinárodní účastí)

Datum: 24.-25.9.2011

Místo: CZECH HEAVEN - Modelářské centrum Budkovice - Ivančice u Brna
(GPS: 49°4'48.75"N, 16°21'16.887"E)

Vážení přátelé, zveme Vás na dvoudenní mistrovství České republiky obřích akrobatů kategorie
F3M!

Podrobné propozice jsou ke stažení ZDE .

Oficiální propozice MČR F3M (bez kategorie RCAS) jsou ke stažení ZDE .

6.9.2011 schválilo předsednictvo KLeMČR změnu propozic č.1.

Leták akce si můžete prohlédnout kliknutím na náhled (příp. stáhnout kliknutím pravým
tlačítkem myši a výběrem "Uložit cíl jako..."):
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Informace o soutěži:
- Motorový akrobatický model pro soutěže kategorie F3M musí být polomaketou
skutečného akrobatického letadla. Model musí mít rozpětí křídel nejméně 2100 mm
(jednoplošník) nebo 1700 mm (dvouplošník). Největší zdvihový objem motoru(ů) je 250 cm3.
Hmotnost včetně paliva nejvíce 20 kg.
- Každý soutěžící má právo na předvedení jedné povinné sestavy obratů, jedné tajné
sestavy a jedné volné sestavy (Freestyle). Do konečného hodnocení se sečtou všechny
dosažené výsledky v povinné, tajné i volné sestavě s váhami povinná/tajná/volná 35/45/20%. V
případě shody rozhoduje lepší hodnocení volné sestavy.
- Soutěž bude létána jako otevřené MČR, s možností účasti zahraničních závodníků.
- Pro začínající závodníky bude uspořádána samostatná vložená soutěž v kategorii
RCAS, kde bude létána jednodušší povinná sestava a Freestyle. Modely pro tuto kategorii
budou moci mít rozpětí křídel už od 1800 mm. Hodnocení se provádí zvlášť pro povinné sestavy
a zvlášť pro Freestyle.
- Na MČR F3M se domácí soutěžící kvalifikují na základě účasti minimálně na 2 soutěžích
(buď soutěžích seriálu F3M ČR a nebo EAC).
- Do vložené soutěže RCAS se mohou přihlásit soutěžící bez omezení až do naplnění
maximální kapacity.

Akrobatická sestava F3M (popisy obratů + Aresti symboly) je ke stažení ZDE .

Akrobatická sestava RCAS (popisy obratů + Aresti symboly) je ke stažení ZDE .

Registrační formulář - přihláška je ke stažení ZDE .

Seznam dosud přihlášených účastníků je ke stažení ZDE .
Informace pro diváky:
- Předpoklad zahájení soutěžních letů je vždy v 9:00 hodin, předpoklad časového plánu
akce je v propozicích, které jsou
ke stažení ZDE . Soutěž je dvoudenní, v neděli navečer
bude provedeno vyhodnocení a předání cen.
- Divácky velmi atraktivní budou zejména volné sestavy, kdy soutěžící mohou létat
s hudebním doprovodem a akrobatické obraty budou zvýrazněny kouřovou stopou, stuhami
apod.
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- Parkování osobních automobilů bude zajištěno na vyznačených parkovacích místech při
příjezdové komunikaci. Parkovné za odstavení 1 osobního automobilu v areálu modelářského
letiště bude vybíráno ve výši 30,- Kč. Prostor pro diváky je chráněn bezpečnostní sítí a akce je
pojištěna.
- Bude vybíráno vstupné pro diváky ve výši 30,- Kč/osobu, děti do 6 let budou mít vstup
zdarma.
- Přímo v areálu modelářského letiště bude po celou dobu trvání akce otevřen bufet, kde
bude možno zakoupit nejen chlazené nápoje (pivo, limonáda, nealko-pivo), ale i klobásy, párky,
teplá jídla (guláš) a cukrovinky. Po celou dobu akce bude z reproduktorů komentovat dění na
vzletové ploše i ve vzduchu zkušený komentátor. Přestávky mezi letovými koly soutěže budou
pohotově vyplňovat ukázky modelů členů pořádajícího klubu.

Reportáž z MČR obřích akrobatů F3M 2010 si můžete přečíst ZDE , fotogalerii si můžete
prohlédnout
ZDE .
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