
Regata Istropolitana 2018      
  

P R O P O Z I C I E 
 

Usporiadateľ:        KLoM Stupava,  Centrum voľného času Bratislava I.  

Dátum konania:        sobota 6.10. 2018   

Miesto konania:         Jazero Štrkovec,  Bratislava Ružinov  

Kategórie:                   Rádiom riadene modely  lodí  

•  RG-65 rýchlostné plachetnice  triedy RG-65 ( žiaci + juniori, seniori)  

•  NSS - H  makety historických plachetníc podľa skutočnej predlohy  

•  NSS  iné modely plachetníc  ( polomakety, modely zo stavebníc, ...)  
 

•  Počas akcie môžu prebiehať ukážky modelov iných kategórii (parníky, motorové 
modely, ... ).  Ak máte záujem prezentovať svoj model, informujte prosím dopredu 
usporiadateľov. 

Pravidlá: NSS -   regata na čas, bez statického statického hodnotenia a prepočtu handicapov. 

 RG-65  -  regata na poradie. Stavebné pravidlá  pre RG – 65 Open class  
http://www.rg65.sk/menu-rules.  Pravidlá pre jazdu -  v zmysle základných pravidiel pre 
jachting  napr. tu: http://www.rg65.sk/articles-categories/rg65-articles/rules-category/150-
zavodne-pravidla-jachtingu 

Prihlášky:  Do 30. 09. 2018 na  peter.pdy zavinac  gmail.com.  Je potrebné  nahlásiť  kategóriu a názov 
lode, prípadne  číslo oplachtenia. 

Podmienky účasti:        Prihláška,  účasť na prezentácii v mieste podujatia. Maloletí  účastníci sa môžu podujatia 
zúčastniť  len  v sprievode zodpovednej osoby  (rodičia, vedúci krúžku, ...)     

Štartovné:            0 €   

Protesty:            Nepredpokladajú sa ☺ 

Frekvencie:            Pásmo 27, 40 MHz a  2,4 GHz 

Časový plán:       09:30   Prezentácia 
Sobota 6. 10. 2017            10:00   Zahájenie podujatia a štart  regaty plachetníc RG-65 (2-3 rozjazdy) 
               11:00   Štart regaty  plachetníc  NSS  ( 1 rozjazda) 
                                         12:00   Obedná prestávka, ukážky modelov iných kategórii  
                                         13:00   Štart regaty plachetníc  RG-65 (2-3 rozjazdy) 
                                         14:00   Štart regaty plachetníc  NSS ( 2 rozjazdy)  
                                         16:00   Vyhlásenie výsledkov 
 
 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu programu v závislosti od počasia, či 

počtu prihlásených účastníkov. 
 

Viac informácii na stránke   http://www.rcportal.sk/     
 
Zodpovednosť: Zúčastniť sa podujatia je možné výlučne  na  vlastnú zodpovednosť. 
Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie modelov,  materiálu,   ani 
prípadné ujmy na zdraví,  ktoré by sa stali v súvislosti s podujatím. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť 

 

Podujatie podporili:    OZ Domček pre voľný čas   

Mediálna  podpora:     www.rcportal.sk    www.rg65.sk          
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