Mezinárodní soutěžní setkání OPENSCALE 2013
Medlánecká guma – dvacetinky MMin + Fly Off Schneiderův pohár + Oldtimery BV s pevnou vrtulí navržené
do r. 1954
Petříkův pohár (pro mládež do 15let) - dvacetinky Mmin + oldtimery BV s pevnou vrtulí navržené do r. 1954
Lanštiakův pohár – oldtimery BV s pevnou vrtulí navržené do r. 1954
Místo konání:
Statické bodování – velký stan restaurace aeroklubu
Letová část – prostory letiště Brno – Medlánky
Soutěžní kategorie a pravidla:
Mmin(dvacetinky) – dle návrhu nových pravidel (dostupné na www.minimakety.cz)
Oldtimery BV-1 a BV-3 s pevnou vrtulí a BV- Min – dle pravidel SAM, TMax=90sec, pro BV-Min
TMax=60sec. Absolutní vítěz bude určen Fly Off – jediný let bez omezení, nebo pokud nebude více
soutěžících se třemi maximy pak ten s největším součtem časů ze tří letů.
Fly Off Schneiderův pohár – společné starty minimaket hydroplánů které se účastnily nebo byly
připravovány pro Schneiderův pohár.
Vítězové všech soutěží v jednotlivých kategoriích obdrží poháry, další dva v pořadí pak věcné ceny.
V soutěži Petříkův pohár navíc každý žák, který odlétá celou soutěž obdrží stavebnici minimakety nebo
oldtimera.
Termín konání a předběžný časový plán
Sobota 25.května 2013
11:30 – 12:00
Prezentace
12:00 – 14:45
Statické bodování ve velkém stanu + nominace členů jury
14:45 – 15:00
Briefing soutěžících – upřesnění programu
Představení jury a časoměřičů
15:00 – 17:00
1. Soutěžní lety všech kategorií
Fly Off Schneiderův pohár
17:00 – 19:00
2. Soutěžní lety všech kategorií
Fly Off Schneiderův pohár
Následuje
Airfield party v baru U křívé vrtule
Neděle 26.května 2013
8:00 – 10:00
3. Soutěžní lety všech kategorií
10:00 – 12:00
4. Soutěžní lety dvacetinek + Fly off všech modelů kategorií BV
cca.13:00
Vyhlášení výsledků a předání cen
Přihlášky a vklady
senioři 100 Kč, nevýděleční 50 Kč, platí se za každou kategorii nikoliv za soutěž
Přihlášky a vklady zasílejte do 30. 4. 2013 na adresu : Pavel Vysočan, Jihlavská 103, Říčany u Brna 664 82
nebo na e-mail vysocanp@seznam.cz . Vklady je možno platit i bankovním převodem – číslo účtu a VS na
vyžádání.
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
přístávajícímu 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
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: Vilém Petřík, ÚMČ Medlánky, IKARA, Reichard Models, RD-STAV s.r.o.

