
Prvé medzinárodné majstrovstvá Slovenska v kategórii F5J (FAI ) 
 18.- 19. august 2012 

 Dubnica nad Váhom - letisko RMK 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PROPOZÍCIE  
 
 

Usporiadateľ:                        RMK v Dubnici nad Váhom pod patronátom KLeMoS pri ZmoS 
Riaditeľ súťaže:                    Juraj Dudáš 
Dátum konania:                    18.-19. august  2012 
Kategórie:                             Termické elektrovetrone kategórie F5J podľa pravidiel FAI 
Miesto konania:                    Letisko RMK Dubnica n/V 
Pravidlá:                                podľa FAI SC – Sect. 4, Vol. F5, Pages 33-40 valid from 1st January  
                                               2012   
 
Program:                             17.8.2012  
                                              15:00 - 17:00 prezentácia na letisku ( riadený tréning, technický servis) 
                                              16:00 – 20:00 prezentácia v Metal Hotel  

                         18.8.2012  
                                              07:30- 08:30  prezentácia na letisku (technický servis) 
                                              09:00- 09:20  otvárací ceremoniál s predstavením funkcionárov súťaže    
                                              09:30- 11:30  súťažné lety  (0.- 1. kolo) ** 
                                              11:30- 12:30  prestávka na obed 
                                              12:30- 17:30  súťažné lety (2.- 4. kolo) 
                                              18:00- 19:30  medzinárodná debata k pravidlám F5J-FAI a k pravidlám              
                                                                    seriálu F5J Inter Tour  

                         19.8.2012  
                                              09:00- 11:30  súťažné lety (5.- 6. kolo) 
                                              11:30- 12:30  prestávka na obed 
                                              12:30- 16:30  súťažné lety (7.- 8. kolo) 
                                              17:00- 17:30  záverečný ceremoniál s vyhlásením výsledkov  
 
Prihlášky:                             elektronicky na www.F5Jfun.com , alebo emailom:  

    balsacarbon@gmail.com 
 

Náležitosti prihlášky:           meno, klub, frekvencia vysielača (+ náhradný kanál), číslo licencie 
 
Uzávierka prihlášok:            7. augusta 2012 
 
Ubytovanie:                         na vlastné náklady v doporučenom zariadení Hotel Metal  
                                             Dubnica nad Váhom***  
 
Súťažné vklady:                  Seniori 25 €, Juniori 12€ 
 
Protesty:                              protest musí byť podaný v písomnej forme so  sumou 20 €  
 
Hodnotenie:                         súčet výsledkov siedmych najlepších letov určí víťaza a poradie  
                                              ostatných pilotov v súťaži ( v prípade odlietanie plánovaných 8 kôl      
                                              najhorší výsledok sa škrtá)  
                                              Vyhodnotení budú traja najlepší juniori 
 
Výdavky:                              náklady spojené s účasťou na súťaži hradí súťažiaci   
 
 

http://www.f5jfun.com/
mailto:balsacarbon@gmail.com


 
Stravovanie a občerstvenie:  
                                              obedy pre súťažiacich hradí poriadateľ, ostatné v bufete na vlastné  
                                              náklady. V prihláške je možnosť objednať za úhradu obedy pre doprovod.  
 
 
 
Organizátor si v prípade nepredvídateľných okolnosti vyhradzuje právo upraviť program aj v priebehu súťaže. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Vysvetlivky: 
 
 
 
**) Nulté kolo  s pracovným časom 3 minúty umožní všetkým pilotom „ostrý test“ nastavenia a funkcie 
         vlastných technických zariadení  a usporiadateľovi súťaže ich kontrolu v akcii. 
 
***) Rezervácia ubytovania je možná len individuálne na   http://www.hotelmetal.sk      

http://www.hotelmetal.sk/

