
OPENSCALE 2009  
Medlánecká guma  mezinárodní soutěž dvacetinek (M-min. dle národních pravidel)  a 
old-timer ů gumovým pohonem  (dle SAM, modely s navržené do r. 1954) 
Petříkův pohár    dvacetinky a old-timery BV -  pro mládež do 15 let 

+ 
Kategorie dle amerických FAC  :     FLY OFF        Schneiderův Pohár     a 
JUMBO CUP velké minimakety nad 36“ rozpětí u jednoplošníků a 30“ u víceplošníků 
 
Místo konání  : statické bodování dvacetinek + JUMBO - restaurace aeroklubu   
      letová část - letišt ě Brno - Medlánky 
 
Kategorie  :  Medlánecká guma  pro seniory M-min.  měřítko 1/20 bude v tomto ročníku 
        (na zkoušku zda přinese větší ůčast) nezávazné i pro tuzemce 
     old-timery BV s pevnou vrtulí ( t.j. BV-1 a BV-3 ) budou společně soutěžit  
               dle národních pravidel tj. pro BV-1 a BV-3 maximum 90s. 
     Absolutní vítěz bude určen v FLY OFF- jediný let bez omezení, nebo   
               nebude-li více soutěžících se třemi maximy, pak ten s největším součtem 
     ze tří letů. Absolutní vítěz v kategoriích dvacetinek i oldtimerů BV obdrží : 
     pohár + cenu, ceny pro další dva v pořadí.  
    Petříkův pohár  pro mládež do 15 let s dvacetinkami a old-timery 
     Nejlepší z žáků s minimaketou i s old-timerem obdrží pohár + cenu, 
     všichni další žáci pak věcné ceny - stavebnice oldtimerů a dvacetinek 
    FLY OFF tři společné starty minimaket Schneiderův pohár bez stat. bodování 
    JUMBO CUP organizuje a ceny zajistí   Robert Pajas 
    
Termín           : sobota 30.kv ětna , presentace 1300, bodování od 1330 -1530 
     letová část  - FLY OFF  Schneiderův pohár  již od 1000 dopoledne 

      1530 briefing + určení jury a upřesnění programu dle počasí 
   1.kolo old-timerů +JUMBO,  dvacetinky starty z ruky    M 1/20  1600  -1800 
   2. kolo old-timerů + JUMBO, dvacetinky starty ze země  M 1/20  1800 - 2000 
     neděla 31.května 2009 
  3. kolo old-timerů + JUMBO, starty ze země  M 1/20  800 - 10 hod. 
  4. kolo tj. FLY OFF old-timerů +  starty z ruky   M 1/20  1000-12 hod 
      vyhlášení výsledků a předání cen  cca    1300 hod. 
 
 Noclehy  : pro 12 soutěžících přímo na letišti v zařízení aeroklubu,  
    dalších 12 pak  v penziónu Na Kytnerce  v Medlánkách   
    (perfektní a levné)  tel. 732 738 563 , kytnerka@email.cz  
    hotely : Jelenice (za režijní cenu, ale je to dál na záp. břehu přehrady),  
    Neptun (perfektní v krásném prostředí na vých. břehu, ale dost drahé) 
  
Přihlášky a vklady  :   senioři  100 Kč, nevýděleční 50 Kč, žáci 30  zašlete do   30. 4. 09  
       na adresu : Ing. Lubomír Koutný  Záhřebská 33   Brno 616 00   
       tel. 530 312 800 Koutny.Lubomir@seznam.cz 
 
Parkování   :       na letišti pouze na vymezeném parkovišti 
 
Bezpečnost   : na letišti bude normální plachtařský provoz, místo startů  
     po dohodě s řídícím létání, dbejte pokynů pořadatele,   
     zásadně nesmíte přes dráhu startujícího, nebo přistávajícího  
     letounu 
 
Pořadatel   :   brněnští minimaketáři a old-timeristé za pomoci přátel malých modelů 
Hlavní sponzo ři : Vilém Petřík, ÚMČ Medlánky, Computer Press, Brnard Guest, IKARA 


