Аероклуб „УТВА“ Панчево
Жарка Зрењанина 28
26000 Панчево
26.03.2019.год

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТО ВОЈВОДИНЕ
И ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У РЦ МОДЕЛАРСТВУ
Дисциплине:
РЦ Једрилице на електро-погон – у свим елементима идентична правила F5J по FAI
правилнику осим ограничења висине лета а по правилнику усвојеном од стране ВСС.
Датум и место:
 08. јун 2019. године
 спортстки аеродром ''Утва'' Панчево.
 У случају лоших метео-услова алтенативни термин је субота 15. јун 2019.

07:30 - 08:00
08:00 - 08:15
08:15 - 08:30

Долазак и регистрација такмичара, време за тренинг
Званично отварање такмичења
Брифинг организатора са судијама и такмичарима

08:30 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:30

Припрема за први турнус и старт 1. турнуса-сениори.
Припрема за први турнус и старт 1. турнуса-јуниори.
Припрема за други турнус и старт 2. турнуса-сениори.
Припрема за други турнус и старт 2. турнуса-јуниори.

11:30 - 12:30

Пауза за оброк и освежење

12:30 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:00

Припрема за трећи турнус и старт 3. турнуса-сениори.
Припрема за трећи турнус и старт 3. турнуса-јуниори.
Припрема за четврти турнус и старт 4. турнуса-сениори.

15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 18:00

Флај-оф и сабирање коначних резултата.
Проглашење победника додела награда и свечано затварање
РЦ шоу – слободно летење.

Право учешћа:
Сви такмичари пријављени код представника АК ''Утва'' Панчево (Дамир Белић)
Индивидуални пласман и награде:
Спортски трофеји ВСС, пехар, медаље, дипломе за најбоље у укупном, пласману а
према одредбама „Општег Спортог Правнилника“ и „Такмичарског правилника за
ваздухопловно моделарство“ ВСС.
Посебне напомене о правилима такмичења:
Одредбе међународног и домаћег правилника о судару модела са другим особама и
понављања покушаја односно лета односе се искључиво на сударе унутар
декларисаног терена.
Пријаве:
Крајњи рок за пријаву такмичара је 01.06.2019.
E-маил адреса: damirbeli@live.com
Тел:

+381 061 20 48 336

Котизација: Нема.
Остало:
Организатор не сноси никакву одговорност за штету причињену од стане или ка
трећим лицима.
Током такмичења није дозвољена употреба других летелица осим такмичарских
модела, а посебно је строго забрањена употреба дронова за снимање без
одговарајућих писмених одобрења и дозвола надлежних органа Републике Србије.
Спортски поздрав!
председник аероклуба
„УТВА“ Панчево
Синиша Шијачић
________________________

