HARS
HRVATSKI ASTRONAUTIČKI I RAKETNI SAVEZ
Zagreb 10000, Dalmatinska 12

17. OTVORENO PRVENSTVO DALMACIJE
I
5. MEMORIJALNI KUP MIRSIJE TOKIĆ
U RAKETNOM MODELARSTVU ZA DJECU I MLADEŽ
( KUP DALMACIJE )
OBROVAC 2018.
ORGANIZATOR :

HRVATSKI ASTRONAUTIČKI I RAKETNI SAVEZ
UDRUGA TEHNIČKE KULTURE FAUST VRANČIĆ

SUORGANIZATORI :

ASTRONOMSKO ASTRONAUTIČKO DRUŠTVO
ZADAR
AMATERSKI RAKETNO ASTRONAUTIČKI KLUB
D U B R A V A – ZAGREB

POKROVITELJI :

ZAJEDNICA
ŽUPANIJE

DOMAĆIN:

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

DATUM ODRŽAVANJA :
MJESTO ODRŽAVANJA :

TEHNIČKE

KULTURE

28.-29.09.2018.GODINE
ŽEGARSKO POLJE

ZADARSKE

KATEGORIJE NATJECANJA:

Natjecanje će se održati u kategorijama
nacionalne klase u raketnom modelarstvu
za mladež:
učenici osnovnih škola:
 rakete s padobranom
 rakete s trakom
učenici srednjih škola:
 rakete s padobranom
 rakete s trakom

PRAVILNIK NATJECANJA :
Natjecanje će se održati prema Općem sportskom pravilniku za raketno modelarstvo u
kategorijama nacionalne klase.
Obvezna je uporaba standardnih atestiranih modelarskih motora Ø18 mm odobrenih od
strane MUP-a RH. Natjecanje je pojedinačno i ekipno.

PRIJAVE : Pismene prijave potrebno je dostaviti najkasnije do 22. rujna 2018.
godine na mail adresu hars@hars.hr ili ivana.miskovic03@gmail.com
Prijava mora sadržavati imena i prezimena članova ekipe, ime i prezime
štopera i broj pratećeg osoblja.
Obvezna dostava potpisanih izjava korisnika za svakog natjecatelja koji
prvi put sudjeluje na natjecanju ove godine.

SMJEŠTAJ: Smještaj se može osigurati u Srednjoj školi Obrovac. Natjecatelji i prateće
osoblje trebaju donijeti vreće za spavanje. Prijave za smještaj potrebno je dostaviti
najkasnije do 22. rujna 2018.godine.
NAPOMENA : Svaki klub dužan je osigurati jednog mjeritelja vremena sa štopericom,
više od 6 natjecatelja dva mjeritelja a na još više natjecatelja dopunske suce i štoperice.
Također je dužnost svakog kluba osigurati lansirnu rampu i paljbeni uređaj za svoje
natjecatelje.
Natjecatelji raketne motore u tijela raketa stavljaju isključivo na samom natjecanju.
Svi natjecatelji moraju koristiti iste motore jednog proizvođača.
OSIGURANJE: Svi natjecatelji i posjetitelji sudjeluju na natjecanju na svoju vlastitu
odgovornost. Organizator neće preuzeti odgovornost ni za jednu nezgodu, štetu ili
ozljedu uzrokovanu od modela. Svi natjecatelji (njihovi punoljetni voditelji) su odgovorni
za svaku nezgodu, štetu ili ozljedu uzrokovanu modelima.

Zagreb, 06. rujan 2018.g.
Organizacijski odbor

RASPORED NATJECANJA
28. rujna 2018.
20,00 – 22,00 sati
dolazak natjecatelja u Srednju školu Obrovac i suha večera.
29. rujna 2018.
08,00- 9,00 sati
doručak u školi
09,30 - 10,00 sati
dolazak i prijava natjecatelja na terenu
10,45 sati
otvaranje natjecanja
11,00 sati
natjecanje u tri turnusa u kategoriji S 3 A

13,30 sati
natjecanje u tri turnusa u kategoriji S 6 A
15,30 sati
pripetavanje (fly off)
17,00 sati
ručak, proglašenje rezultata i podjela nagrada
19,00 sati
zajedničko druženje
Organizator zadržava pravo izmjene programa

