Kľačanské Káčka
1.ročník

Pozývame všetkých pretekárov, priaznivcov i zvedavcov na preteky v kategórii
F3K – Rádiom riadené hádzadlá, ktoré sa uskutočnia na ploche modelárskeho letiska
RC Aeroklubu Hlohovec Kľačany v dňoch 16. – 17.6.2018

PROPOZÍCIE PRETEKU
Názov preteku: „Kľačanské Káčka“
Organizátor: RC Aeroklub Hlohovec Kľačany
Riaditeľ preteku: František Valent
Číslo preteku: LE-2018-025-01
Kategória: F3K FAI, podľa platných pravidiel na r. 2018
Termín: 16. – 17.6.2018 ( V prípade nepriaznivého počasia je náhradný termín pretekov
stanovený na 23.-24.6.2018, prípadná zmena termínu bude včas vyhlásená.)
Miesto: Modelárske letisko RC Aeroklubu Hlohovec Kľačany, medzi obcami Kľačany a
Pastuchov
GPS: 48°24'38.7"N 17°52'20.9"E

Mapka:

Link na mapu preteku:
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B024'38.7%22N+17%C2%B052'20.9%22
E/@48.4032559,17.841628,12086m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.410
754!4d17.872468
Popis cesty: Cesta v obci Kľačany bude označená smerovými šípkami až k letisku.
Štartovné: 20,- € (náklady na organizáciu)
Ubytovanie: Vo vlastných stanoch priamo na ploche letiska, zabezpečené chem. WC
Pitnú vodu si zabezpečujú účastníci sami. Úžitková voda bude k dispozícii na letisku.
Občerstvenie: Bude sa podávať domáci guláš, pivo, nealko, možnosť opekania na grile
(občerstvenie nie je v cene štartovného).
Časový harmonogram:
Piatok, 15.06.2018
Možnosť príchodu na letisko, tréningu a utáborenia sa (cca od 15,00 hod)
Sobota, 16.06.2018
08:00 – 09:00 Registrácia pretekárov
09:00 – 09:30 Brífing, org. info, zahájenie preteku
09:30 – 13:00 Lietanie – 1. blok
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 18:30 Lietanie – 2. blok
18:30 - ... Večerná grill párty, voľný program

Nedeľa, 17.6.2018
09:00 – 12:00 Lietanie – 3. blok
12:00 – 13:00 Vyhodnotenie súťaže, záver
13:00 – 14:00 Obed, balenie a odchod účastníkov
Protesty: Prijíma riaditeľ súťaže proti vkladu 20€ najneskoršie však do 30 minút po
udalosti, ktorej sa protest týka. V prípade uznania protestu bude vklad vrátený.
Organizátor môže zmeniť časový harmonogram vzhľadom na počasie!
Prihlásiť sa môžete elektronicky na adrese flyhawk@seznam.cz do 10.6.2018
V prípade prihlásenia po tomto termíne organizátor vyžaduje štartovné 25,- €
Nezabudnite si doniesť vlastné stopky !

