F3K Neverice
1. ročník

Všetkých pretekárov, priaznivcov i zvedavcov pozývame na preteky v kategórii
F3K – Rádiom riadené hádzadlá, ktoré sa uskutočnia na ploche RC letiska Neverice
v dňoch 23. – 24.4.2016

Akcia je organizovaná so zvláštnym ohľadom na začínajúcich pilotov a záujemcov o kat.
F3K – pred samotnými pretekmi je zaradený tréning s konzultáciami o nastavení
modelu a vysvetlením súťažných pravidiel
PROPOZÍCIE
Názov preteku:
Organizátor:
Riaditeľ preteku:
Číslo preteku:
Kategória:
Termín:
Miesto:
Mapka:

„F3K Neverice“
Rogalo Club Straník Žilina a RC klub Neverice - www.rcneverice.sk
Róbert Braciník
141/1
F3K FAI, podľa platných pravidiel na r. 2016
23. – 24.4.2016
Modelárske letisko RC klubu Neverice, medzi obcami Neverice
a Sľažany, GPS: 48°22'27.674"N, 18°17'12.354"E

Link:
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B022'31.2%22N+18%C2%B017'14.1%22
E/@48.3753314,18.2697404,4869m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
Stručný popis cesty:
Smer z Nitry: v obci Neverice ísť smerom na obec Sľažany (Zlaté Moravce), za obcou
Neverice asi 500 m odbočiť do ľava na panelovú plochu letiska,
Smer zo Zlatých Moraviec: cez obec Sľažany na obec Neverice, cca 4 kilometre za
obcou Sľažany odbočiť do prava na panelovú plochu letiska. Dobrý orientačný bod je
poľovnícky posed asi 300 m od cesty ktorý sa nachádza priamo pri ploche letiska.
Štartovné:

10,- € (náklady na organizáciu)

Ubytovanie:

Vo vlastných stanoch priamo na ploche letiska, zabezpečené chem.
WC. Pitnú a úžitkovú vodu si zabezpečujú účastníci sami

Občerstvenie:

Bude sa podávať guláš, pivo, nealko, možnosť opekania na ohni
(občerstvenie nie je v cene štartovného)

Časový harmonogram:

Piatok, 22.04.2016
Možnosť príchodu, tréningu a utáborenia sa (cca od 17,00
hod)
Sobota, 23.04.2016
08,30 – 10,00
Registrácia pretekárov
09,00 – 11,30
Tréning, inštruktáž, konzultácie...
11,30 – 12,00
Brífing, org. info, zahájenie preteku
12,00 – 14,00
Lietanie – 1. blok
14,00 – 15,00
Obed
15,00 – 18,00
Lietanie – 2. blok
18,00 - ...
Večera, voľný program
Nedeľa, 8.6.2014
09,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 14,00

Lietanie – 3. blok
Vyhodnotenie súťaže, záver
Obed, balenie a odchod účastníkov

Organizátor môže zmeniť časový harmonogram vzhľadom na počasie!
Prihlásiť sa môžete elektronicky na adrese bracinik@naruc.sk do 18.4.2016
V prípade prihlásenia po tomto termíne organizátor vyžaduje štartovné 15,- €
Nezabudnite si doniesť vlastné stopky !

