ZAGREBAČKI ZRAKOPLOVNO TEHNIČKI SAVEZ
RUDOLFA PEREŠINA
Trg žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb

26. OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA
I 41. KUP ZAGREBA
U RAKETNOM MODELARSTVU
ZA DJECU I MLADEŽ
ORGANIZATOR :

ZAGREBAČKI ZRAKOPLOVNO TEHNIČKI SAVEZ
RUDOLFA PEREŠINA

SUORGANIZATORI :

HRVATSKI ASTRONAUTIČKI I RAKETNI SAVEZ

AMATERSKI RAKETNO ASTRONAUTIČKI KLUB
DUBRAVA – ZAGREB

DOMAĆIN :

ZRAKOPLOVNI KLUB AEROTIKA – ZAGREB

DATUM ODRŽAVANJA :

08. lipnja 2019.

MJESTO ODRŽAVANJA :

Čehi (Novi Zagreb prema aerodromu Pleso)

Natjecanje se organizira sredstvima Gradskog ureda za obrazovanje
za sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 2019. godini
i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

KATEGORIJE NATJECANJA
U RAKETNOM MODELARSTVU :

Natjecanje će održati u
kategorijama nacionalne klase u
raketnom modelarstvu za djecu i mladež :
učenici osnovnih i 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. Tijelo modela rakete mora biti veće
od Ø18 mm. Duljina modela nije ograničena. Natjecanje je pojedinačno i
ekipno.
PRIJAVE :
Pismene prijave potrebno je dostaviti najkasnije do 01. lipnja 2019.
godine na mail ivana.miskovic03@gmail.com ili hars@hars.hr
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.
Svaki natjecatelj dužan je platiti natjecateljsku taksu u iznosu od 50,00
kuna na natjecanju.
Besplatno noćenje može se osigurati u prostorijama ZK Aerotika, Slavka
Čora 37. Kontakt osoba Ivan Mraz 091 950 1344.
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. svibnja 2019.
Organizacijski odbor

RASPORED NATJECANJA
08. lipnja 2019.
09,00 – 10,00 sati
dolazak, prijava i doručak u prostorijama
Zrakoplovnog kluba Aerotika u Čehima
Slavka Čora 37, Čehi
10,00 sati
odlazak na teren
10,45 sati
otvaranje natjecanja
11,00 sati
natjecanje u tri turnusa u kategoriji raketa s padobranom
13,15 sati
natjecanje u tri turnusa u kategoriji raketa s trakom
15,30 sati
pripetavanje (fly off)

od 15,30 sati
ručak u prostorijama ZK Aerotika

16,30 sati
proglašenje rezultata i podjela nagrada
18,00
zajedničko druženje

Organizator zadržava pravo izmjene programa.

