Soutěžní setkání OPENSCALE 2015
Letiště Brno – Medlánky (Turistická 67,Brno)
23. a 24. května 2015
Hlavní soutěžní kategorie
Mmin – dvacetinky MMin dle nových pravidel (dostupné na www.minimakety.cz)
MCO2/el – volně létající makety poháněné elektromotorem nebo motorem na CO2
BV-1 a BV-3 - Lanštiakův pohár – oldtimery BV s pevnou vrtulí navržené do r. 1954

Přidružené soutěže
Brněnská I. Světová – pro dvacetinky podle předloh z let 1914 - 1918
Fly Off Schneiderův pohár – společné starty minimaket hydroplánů, které se účastnily nebo byly
připravovány pro Schneiderům pohár
BV min – minimakety stavěné dle plánků vydaných do r. 1954
Vítězové všech soutěží v jednotlivých kategoriích obdrží poháry a diplomy.
Přihlášky a vklady
senioři 200 Kč, žáci a junioři 100 Kč, platí za soutěž
Přihlášky zasílejte do 18. 5. 2015 na adresu : Pavel Vysočan, Jihlavská 103, Říčany u Brna 664 82 nebo na
e-mail vysocanp@seznam.cz . Vklady je možno platit na místě před soutěží nebo bankovním převodem –
číslo účtu a VS na vyžádání.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě menšího počtu přihlášených než 3 soutěžící v dané kategorii,
tuto kategorii zrušit.

Soutěžní pravidla
MMIN – Podle nových pravidel uložených na serveru minimakety.cz. Maximálně 2 modely na soutěžícího. Do
celkových výsledků bude započítán lepší z nich.
Mel/CO2 – Statické hodnocení dle pravidel SMČR, letová maxima budou stanovena na místě dle aktuální
meteorologické situace
BV1 a BV3 – Lanštiakův pohár – dle pravidel SAM78 (3 soutěžní lety + rozlétávání fly off)
Brněnská 1. Světová – pravidla stejná jako u kategorie MMIN. Pořadí bude stanoveno výběrem modelů z
daného období z celkové výsledkové listiny. Účastníci této soutěže mohou přihlásit tento model navíc, tedy
celkem mohou mít až 3 modely MMIN.
Fly off Schneiderův pohár - Bez statického hodnocení. Hromadný start, první na zemi vypadává a ostatní
postupují do dalšího kola. Čas konání bude stanoven na místě dle aktuální meteorologické situace
BVMIN – dle pravidel SAM78

Předběžný časový plán
Sobota 23.května 2015
10:00 – 11:00
Prezentace
11:00 – 14:30
Statické bodování v prostorách restaurace
14:00 – 14:30
Prezentace soutěžících pro kategorie BV1 a BV3
14:30 – 15:00
Briefing soutěžících – upřesnění programu
Představení jury a časoměřičů
15:00 – 17:00
1. Soutěžní lety všech kategorií
17:00 – 19:00
2. Soutěžní lety všech kategorií

Následuje

Fly off Schneiderův pohár – dle aktuální povětrnostní situace
Airfield party v baru U křívé vrtule

Neděle 24.května 2015
9:00 – 10:30
3. Soutěžní lety všech kategorií
Fly off Schneiderův pohár – dle aktuální povětrnostní situace
10:30 – 12:00
4. Soutěžní lety dvacetinek + Fly off všech modelů kategorií BV
cca.13:00
Vyhlášení výsledků a předání cen
Parkování – pouze na vymezeném parkovišti
Bezpečnost – na letišti bude normální letecký a modelářský provoz. Místo startů bude stanoveno po dohodě
s řídícím létání. Dbejte pokynů pořadatele. Všichni účastníci jsou povinni dbát o bezpečnost svou i ostatních
účastníků, zvláště při cestách pro model přes VPD, kdy zásadně nesmíte přes dráhu vzlétajícímu nebo
přistávajícímu letounu. Dbejte rovněž zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti dráhy pro RC modely.
Ubytování – pořadatel nezajišťuje. Nicméně nabízíme tyto možnosti
Vlastní zařízení aeroklubu – omezená kapacita cca. 12 osob (kontakt Pavel Sýkora, sykpavel@seznam.cz,
tel. 605 162 653)
Vlastní stan na vyhrazeném místě s možností využití zařízení aeroklubu.
Penzion Na Kytnerce v Medlánkách, kontakt tel. 732 738 563 nebo e-mail kytnerka@email.cz
+ další možnosti v Brně a okolí
Pořadatel: brněnští minimaketáři a old-timeristé za pomoci přátel malých modelů
Hlavní sponzoři: ÚMČ Medlánky, Alfa model

