Pozvánka na 2. ročník
ligy důchodců a jejich přátel
pořádaný na modelářském letišti Mělník
V loňském roce jsme si o prázdninách pěkně zalétali na seriálu čtyř soutěží. Kategorie
jsme zvolili tak, aby si mohl dobře zalétat každý jak s volnými modely tak s radiáky. U
volných modelů jsme létali všechny kategorie společně, formou minutky. Je to, již dvanáct let
vyzkoušený systém, který více než na výkonnosti modelů závisí na výkonu modelářů. Při tom
nepotřebuje tak velký prostor jako běžné soutěže volných modelů. Z radiem řízených
kategorií jsme zvolily RCVS a historické RC větroně.
PRAVIDLA PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE
VOLNÉ MODELY: Létat se může s libovolným volným modelem, který ani nemusí
odpovídat žádné zavedené kategorii. Modely postavené podle běžně
létaných volných kategorií nemusí dodržet váhu modelu, váhu
gumového svazku, dobu motorového letu, délku startovní šňůry apod.
Doba letu je maximálně jedna minuta a o kolik vteřin model tento
limit přeletí, to se od celkového času odečte. Pořadatel může podle
počasí dobu měřeného letu upravit.
Létá se pět startů, do výsledků se započítávají tři nejlepší lety.
Determalisátor se smí použít až po dvou minutách, kdy je čas
nulový. Dřívější shození modelu determalisátorem znamená nulu za
celý let.
Je možno soutěžit i s modelem netradičním, jako volný vrtulník,
balon na teplý vzduch atd.
KLASICKÉ HISTORICKÉ RC větroně a větroně RCVS:
Historické větroně musí odpovídat pravidlům kteréhokoliv Českého
nebo Slovenského SAMu stavěné podle vydaného plánku
do konce r. 1954
RCVS – dle pravidel Svazu modelářů pro r. 2014.
Obě kategorie se létají podle pravidel pro historické větroně – letový
čas 5 minut, za přesnost přistání se body nepřidělují, pouze při přistání
mimo letiště je čas nulový. Létají se 4 starty, tři nejlepší se hodnotí.
Gumicuk 20 m gumy a 80 m šňůry – zajišťuje pořadatel.
V roce 2015 se uskuteční čtyři soutěže v termínech:
4. července, 18. července, 1. srpna a 15. srpna 2015
Při soutěži 1. srpna bude také odlétána mezinárodní korespondenční
Soutěž CLOUD TRAMP.
Startovné: důchodci 50 Kč – ostatní se mohou také zúčastnit, vklad bude 100,-Kč. Vybrané
startovné bude z poloviny použito na údržbu plochy a z poloviny na“mejdan“ (pohoštění) po
vyhodnocení poslední soutěže.
Vyhodnocení: budou se započítávat nejlepší umístění ve třech kolech. Diplomy budou pouze
za celý seriál.
V loňském prvním ročníku ve volných modelech zvítězit Láďa Horák, v RC větroních Jarda
Vagenknecht, oba z Hořic.
Různé: umístění letiště Jelenice najdete na stránkách našeho klubu:
www.modelklub-melnik.cz
- připomínky a dotazy můžete zaslat na ivan.sebanek@seznam.cz

