HARS
HRVATSKI ASTRONAUTIČKI I RAKETNI SAVEZ
Zagreb 10000, Dalmatinska 12

39. CROATIA CUP U RAKETNOM MODELARSTVU
ZA DJECU I MLADEŽ
ČAKOVEC 2019.
ORGANIZATOR :

HRVATSKI ASTRONAUTIČKI I RAKETNI SAVEZ

SUORGANIZATORI :

AEROKLUB MEĐIMURJE
AMATERSKI RAKETNO ASTRONAUTIČKI
KLUB DUBRAVA – ZAGREB

DOMAĆIN:

AEROKLUB MEĐIMURJE

DATUM ODRŽAVANJA :

09.11.2019. GODINE

MJESTO ODRŽAVANJA : AERODROM AK MEĐIMURJE U
PRIBISLAVCU
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 :
Na natjecanju je obvezna uporaba standardnih atestiranih modelarskih motora
Ф 18 mm odobrenih od strane MUP-a RH. Sve ostalo je prema važećem pravilniku
za raketno modelarstvo. Natjecanje je pojedinačno i ekipno.

PRIJAVE : Pismene prijave potrebno je dostaviti najkasnije do 01. studenog
2019.g. na email 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.
Noćenje (povoljno) se može rezervirati u hotelu Rojal u Čakovcu
(Kolodvorska 13) , tel 040/384-195 ili 040/384-196.
Obvezna dostava potpisanih izjava korisnika za svakog natjecatelja
koji prvi put sudjeluje na natjecanju ove godine.

NATJECATELJSKA TAKSA: Svaki klub dužan je uplatiti za svakog natjecatelja
taksu u iznosu od 50,00 kn domaćinu prije početka natjecanja. Natjecateljska taksa
osigurava doručak, ručak, nagrade i raketne motore.
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, 13.10.2019.g.
Organizacijski odbor

RASPORED NATJECANJA
09.studenoga 2019.

09.00-10,00
Dolazak, prijava i doručak na aerodromu u Pribislavcu

10,00 sati
Postavljanje natjecateljskog poligona

10,45 sati
Početak natjecanja u tri turnusa u kategoriji
rakete s padobranom
13,00 sati
Početak natjecanja u tri turnusa u kategoriji
rakete s trakom
15,00 – 15,30 sati
(dopunski letovi (pripetavanje)

16,30 sati
Proglašenje rezultata, podjela nagrada i ručak

Organizator zadržava pravo izmjene programa

