Propozice soutěže
Termín konání:

„Poslední minutka 2015“

27. 12. 2015 - Strážnice louky

Vklad:

50,- Kč na občerstvení

Začátek:

8:30 - 8:45
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
13:00

sraz
zahájení soutěže, 1. kolo
2. kolo
přestávka na občerstvení ( polévka a guláš podle přání )
3. kolo
vyhlášení výsledků

Pavel Kroča tel.: 603 448 224

Kontakt:

pkroca@missuh.cz

Nahlaste účast do 22. 12. 2015 ať vím, kolik mám udělat guláše a Jarda Blatný polévky.
Principem soutěže je zaletět čas co nejbližší jedné minutě, a to bez pomoci determalizátoru nebo
podobného jiného zařízení.
Let modelu lze ovlivnit pouze délkou startovní šňůry, natočením gumového svazku, množstvím paliva a
tak podobně. Toto není nijak omezeno. V každém kole lze létat jen s jedním modelem, pro další kolo lze
použít buď stejný, nebo jiný typ modelu. Soutěží všechny typy volných modelů společně, modely nemusí
odpovídat žádné zavedené kategorii. Vítány jsou i netradiční modely. Výsledky se nikde nehlásí. Vítána
účast všech příznivců létajících modelů i bez platné licence.
Pravidla:
1. Létání s jakýmikoliv volným modelem (větroň, gumám, historik, házedlo, motorák, vystřelovalo,
raketa, jakýkoliv jiný výtvor neohrožující zdraví). Model nemusí odpovídat pravidlům.
2. Létají se tři kola v délce 1 hodiny.
3. V každém kole jsou povoleny tři starty s jedním modelem ( nelze v jednom kole létat s více modely, v
každém kole lze létat s jiným modelem nebo jiným typem modelu, jiný typ je bodově zvýhodněn.)
4. Cílem je naletět 60 sekund. Čas nad 60 sekund se odečítá. Čas se zaokrouhluje na celé sekundy dolů.
Za každou celou sekundu do 60 sekund se počítá 1 bod, nad 60 sekund se za každou sekundu jeden bod
odečítá.
5. Let nesmí být ukončen determalizátorem. Takový start se hodnotí nulou. ( resp. determalizátor může
být použit ale nastaven na 2 minuty, po této době je už výsledek stejně nula.)
6. Při použití jiného typu modelu ve druhém kole se připočítává 5 bodů, totéž platí u použití dalšího typu
modelu pro třetí kolo. Celkem tedy lze získat max. 190 bodů za tři kola.
7. Celkový výsledek je součtem nejlepších výsledků ze všech tří kol plus bonifikací za použití jiných
typů modelů ve druhém a třetím kole.
8. Měření času si provádí závodníci navzájem. Začátek a konec kole je akustiky ohlášen.
9. Během letu nesmí dojít k oddělení části modelu.
Poznámky:
Příklad hodnocení:
Délka letu 57,6 sek
Délka letu 60,3 sek
Délka letu 62,6 sek

započítává se 57
započítává se 60
započítává se dvě sekundy navíc výsledek 60 – 2 = 58

V případě nepřízně počasí se akce ruší bez náhrady. Včas oznámím.

