Pozvánka na Brněnský pohár RCMX 2013
Napsal uživatel Laďas
Čtvrtek, 28 Únor 2013 00:00

Název: Soutěž maket a polomaket - Brněnský pohár RCMX 2013

Datum: 28. a 29.9.2013

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

Plakát ke stažení:

Vážení přátelé, RC model klub Brno Vás zve na soutěž maket a polomaket Brněnský pohár
RCMX 2013!

Touto soutěží se snažíme navázat na dlouholetou tradici pořádání soutěží maket v Brně Medlánkách. Tentokráte bychom rádi umožnili soutěžit nejen ortodoxním maketářům, ale i
modelářům, kteří stavějí polomakety. Proto hodnocení nebude probíhat podle pravidel pro
kategorii F4C, ale podle pravidel blížících se spíše hodnocení polomaket RCMX. Přesnou
podobu pravidel najdete zde (*.doc, 168 kB). Tato pravidla jsou převzata ze soutěže Velké
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maketářské, a také bude tato soutěž zahrnuta do soutěže o pohár Velké Maketářské.

Informace pro piloty:
- Rádi Vás uvítáme už v pátek odpoledne. Na letišti je možné přespávat až do neděle buď
ve dvoulůžkových a nebo třílůžkových pokojích a nebo ve vlastním stanu či karavanu v kempu,
který je součástí letiště (informace o ubytování – viz
www.czechheaven.cz ).
- V sobotu ráno (od 8:00 hod. do 9:00 hod) bude probíhat prezentace účastníků. Bude
vybíráno jednotné startovné ve výši 250 Kč. Každý účastník obdrží identifikační průkazku a
stravenky na jídlo a pití na každý den soutěže.
- Soutěž bude rozdělena na dvě hmotnostní kategorie podle konkrétního počtu
přihlášených modelů tak, aby obě kategorie byly co do počtu modelů vyrovnané. Kategorie
„malých maket“ bude 6 kg až 15 kg (20 kg) a kategorie „velkých maket“ bude 15 kg (20 kg) až
150 kg. V každé hmotnostní kategorii budou vyhlášena první 3 místa a tato budou oceněna
poháry.
- Pro soutěžící, kteří se zúčastnili všech tří závodů „Velké maketářské“ bude čekat
vyhodnocení absolutního vítěze za rok 2012. Ten obdrží putovní pohár „Velké maketářské“.
- Pro statické hodnocení stačí tří-pohledový výkres a 1 fotografie, nebo např. barevný
publikovaný nákres skutečného vybarvení. U starších typu letadel popis zbarvení.
- Bodové hodnocení je především zaměřeno na letovou část.
- Vysílače na 2,4 GHz nebudou vybírány. Majitelé vysílačů 35 nebo 40 MHz dostanou štítky
pro označení vysílačů a vysílače odevzdají nejpozději do 9:00 ve „vysílačovém stanu“ (vysílač
bude možné si vyzvednout na pokyn startéra těsně před letovou ukázkou. V případě potřeby
trimování, kontroly apod. je možné si vysílač vyzvednout po dohodě se startérem i v době mimo
letovou ukázku, pokud je vyloučena kolize kanálů).
- Letiště CZECH HEAVEN nabízí, kromě špičkového zázemí v letištní budově (WC,
sprchy), dostatek prostoru pro létání, mimořádné rozměry vzletové a přistávací dráhy (150 x 12
m asfaltová dráha + vedle travnatá dráha stejných rozměrů) a v neposlední řadě ochranu
diváků za vysokou ochrannou sítí.
- V případě nepřízně počasí bude možné využít pro modely naše obří stany – depa.
- 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, minutky) a cukrovinky.
- Prosíme Vás o včasné zaregistrování. Připravili jsme pro Vás ke stažení přihlášku
(*.doc, 67 kB). Přihlášky zasílejte buď E-mailem na adresu
k.malcik@gutes.cz
nebo poštou na adresu: RC model klub Brno, Voroněžská 4, Brno, PSČ 602 00

Časový rozvrh akce - sobota:
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-

08:00 – 08:45 - Prezentace účastníků
08:45 – 09:00 - Briefing
09:00 – 19:00 - Statické hodnocení
09:00 – 19:00 - Letová část – 1. a 2. kolo

Časový rozvrh akce - neděle:
- 09:00 – 14:00 - Letová část – 3. kolo
- 14:00 – 15:00 - Vyhlášení výsledků a předání cen

Dle počtu účastníků a počasí bude časový plán upraven po dohodě s piloty.

Informace pro diváky:
- Předpoklad zahájení soutěžních letů je v 9:00 hodin. Soutěž je dvoudenní, proto bude
vyhodnocení a předání cen provedeno v neděli odpoledne.
- 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.

Reportáž ze soutěže maket a polomaket - Brněnský pohár RCMX 2012 si můžete přečíst ZDE

.
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