Slnečné jazerá – Slovensko
Senecký Maják
1. seriálová súťaž - RG65 Slovakia 2019
Senecký maják je súťaž s niekoľko ročnou tradíciou, ktorá v
posledných troch ročníkoch zastrešuje výhradne súťaž
rádiom riadených plachetníc triedy RG65. Súťaž je súčasťou
bodovaného seriálu Majstrovstiev Slovenska RG65 Slovakia
2019 a zároveň otvára lodnomodelársku sezónu na
Slovensku.
Klub lodných modelárov Stupava a skupina Sunny Lakes
Shipyards zo Senca sa teší na Vašu návštevu a praje Vám
bezpečnú a príjemnú cestu k nám, ako aj príjemné strávenie
súťažného dňa na slovenských Slnečných jazerách a
samozrejme v meste Senec.

1.seriálová súťaž RG65 Slovakia 2019

Senecký Maják 2019
Sobota 13. Apríla 2019
Slnečné jazerá Senec - juh

Organizátor: Sunny Lakes Shipyards
Spoluorganizátor: KLOM Stupava
Akciu podporili:
Quehenberger Logistics SVK a.s.
Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.

Oreintačná mapa miesta konania závodov

Dátum:

sobota 13.04. 2019

Miesto:

Slnečné jazerá Južná pláž, mesto Senec, GPS:
Štúrova 41-39, 903 01 Senec, Slovensko

Štartovné:

Neplatí sa, ak sa súťažiaci prihlási do
stanoveného termínu 8.4.2019

Trieda:

RG 65 open Class

Protesty:

Registrácia:

E-Mail: seneckymajak@gmail.com
Mobil: +421 905 812 686

Prihlášky :

- mailom do 8.4.2019 bez štartovného
- po tomto dátume alebo na v deň súťaže do
09:15 za poplatok 5 € na osobu

Je možné podať do 15 min. od udalosti resp.
vyhlásenia výsledkov s vkladom 10 €
hlavnému rozhodcovi. Zaplatený poplatok sa
vracia, len ak je protest prijatý ( uznaný).
Poplatok za neuznané protesty prepadá
v prospech usporiadateľa súťaže.

Program:

Sobota 13.04.2019
09:00 - 09:45 Prezentácia
10:00 - 12:00 súťažné jazdy
12:00 - 13:00 obedná prestávka
13:00 - 16:00 súťažné jazdy
17:00 Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie
výsledkov

Zodpovednosť:

Všetci súťažiaci a sprievodné osoby sa
zúčastňujú podujatia na vlastnú
zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá za
prípadné škody na majetku či zdraví osôb.
V súlade s platnými predpismi je možné na
súťaži použiť výlučne modelárske
vysielače pracujúce v pásmach 27 MHz, 40
MHz a 2,4 GHz
Rozdelenie kryštálov nie je pre túto súťaž
predpísané.

Hlavný rozhodca:

Andrej Režucha

Pravidlá:

Pre konštrukciu - pravidlá RG65 Open
http://www.rg65.sk/menu-rules
Pre plavbu - Aktuálne Pravidlá Slovenského
zväzu jachtingu pre rok 2019
Výsledky v súťaži budú započítavané do
seriálu MS RG 65 Slovakia 2019 v zmysle
http://www.rg65.sk/articles-categories/rg65articles/rules-category/118-rules-2013

Použité bude lineárne bodovanie.

Ustanovenia pre registráciu:
Registrovaný účastník súťaže sa registruje celým menom a
priezviskom spolu s registračným číslom a skratkou
zastupujúceho štátu ( napr. SVK 11) . Ďalej sa zaväzuje predložiť
v deň súťaže svoju loď hlavnému rozhodcovi na kontrolu
adekvátnosti pre plavbu.
Kontrola spočíva v dvoch bodoch:
1. označenie plachiet registračným číslom a krajinou podľa
platných pravidiel RG65 http://www.rg65.sk/menu-rules
2. funkčnosť ovládania kormidla a rahien

Tešíme sa na Vašu účasť, prajeme pekné počasie a priaznivý vietor.
Členovia organizačného tímu

