
PROPOZÍCIE 

 
OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 

rádiom riadených modelov plachetníc kategórie NSS s medzinárodnou účasťou. 

 

 

Usporiadateľ: KLOM Likavka, KLM Ružomberok, CVČ Ružomberok. 

 

Termín súťaže:  25. - 27. 05. 2018 

 

Miesto konania: Ružomberok - priehrada Hrabovo 

 

Prihláška na súťaž: Do prihlášky na súťaž je potrebné uviesť meno a priezvisko 

súťažiaceho, názov klubu, meno modelu, kategóriu, celkový počet osôb pre potreby 

zabezpečenia obedov a pohostenia. Prihlášku prosím zaslať najneskôr do 20.5.2018 

  

Program: 25. 05. 2018. Príchod súťažiacich, voľné rozplavby, stavba trate.                 

 

                  26. 05.2018.  Od 7,00 do 9,00 Prezentácia 

                                        9,30   Privítanie súťažiacich 

                                        10,00 Štart prvej rozplavby 

                                        12,00 Obedňajšia prestávka, ukážky iných modelov. 

                                        13,00 Štart ďalších rozplavieb 

                                        16,30 Štart do poslednej rozplavby dňa 

18,00 Posedenie pri táboráku 

    

 

                  27. 05. 2018   9,00 Štart prvej rozplavby 

                                         12,00 Obedňajšia prestávka, 

                                         13,00 Štart do ďalších rozplavieb 

                                         15,00 Ukončenie rozplavieb 

                                         15,30 Vyhlásenie víťazov                                 

                                                   podľa jednotlivých kategórii NSS.                                      

 

Pravidlá súťaže: Súťaží sa podľa pravidiel NAVIGA 

 

Pravidlá hodnotenia: Spoločný štart všetkých kategórii. Jedna rozplavba na 5 

okruhov ( podľa poveternostných podmienok sa počet okruhov upraví po odplávaní 

prvého kola). Po preplávaní cieľom prvej lodi v rozplavbe, ukončia rozplavbu všetky 

lode. Tie ktoré neabsolvovali plný počet okruhov, bude im k dosiahnutému času 

pripočítaný priemerný čas na jeden okruh, násobený počtom neabsolvovaných 

okruhov v rozplavbe. 
 

Štartovné: Neplatí sa. 

 



Ubytovanie súťažiacich: Prihlásení súťažiaci a ich doprovod bude mať 

zarezervované ubytovanie v apartmánových domoch na brehu priehrady, ako aj 

uloženie svojich modelov vo vyhradených uzamknutých priestoroch priamo v 

apartmánových domoch. Požiadavku na ubytovanie je potrebné zaslať najneskôr 10 

dní pred súťažou na adresu ubytovateľa: Apartmány Hrabovo, Hrabovská dolina 

5326/8, 03401 Ružomberok, Tel. č.: 044/486 03 53 

 

Stravovanie: Obedy za úhradu počas dvoch súťažných dní  zabezpečí                           

organizátor súťaže. Pohostenie a občerstvenie súťažiacich bude podávané bezplatne. 
 

Zodpovednosť za škody: Každý súťažiaci ako aj doprovodné osoby sa zúčastňujú 

súťaže na vlastnú zodpovednosť. Musia sa riadiť pravidlami súťaže v zmysle 

propozícii. Usporiadateľ neručí za prípadné škody na majetku a zdraví osôb. 

Zároveň žiadam všetkých súťažiacich o korektné správanie sa k súperom. 

 

Použitie frekvencie vysielačov: V zmysle rádioamatérskych predpisov pre použitie 

frekvencii pre bezdrôtové ovládanie modelov na diaľku je možné použiť len povolené 

vysielače schváleného typu v pásmach 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz. Pred súťažou je 

potrebné podľa potreby upraviť kryštály  tak, aby si súťažiaci navzájom nerušili. 

 

Upozornenie: V prípade nepriaznivého počasia si usporiadateľ vyhradzuje právo na 

zmenu programu súťaže. 

 

 

Za organizátora prajem všetkým pohodlnú cestu do Ružomberka, príjemný pobyt,  

dobrý vietor do plachiet a šťastný návrat domov s peknými spomienkami na spoločné 

stretnutie pri vode. 

 

 

Za organizátora: 

Karol Kossuth, Tichá 35, 03 401 Ružomberok, Tel: 0905 531 739 

Mail: kossuth@centrum.sk 

 

 

Sprievodné akcie: 

Ukážky lodných modelov rôznych kategórii plávajúcich aj stacionárnych, 

predvádzanie automobilových rc modelov, leteckých modelov. Prisľúbená je aj účasť 

popradskej modelárskej predajne HT MODEL, ktorej pracovníci predvedú svoje 

modely a iné atrakcie. 
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