PROPOZÍCIE
Názov súťaže :

Bardejovské hádzadlo

Číslo súťaže:

LE – 2022 – 015 – 03

Dátum súťaže :

23. 04. 2022

Usporiadateľ:

LERMAS

Organizátor:

Združenie Bardejovských modelárov.

Miesto

:

Agroletisko Sveržov

Kategórie:

H,V - mladší žiaci do 12 rokov - ročník 2010 a mladší ( v roku 2021 dosiahnutých 12
rokov), H,V- starší žiaci od 13 do15 rokov - ročník 2010- 2007( v roku 2021
dosiahnutých 15 rokov) H,V – juniori ročník 2007- 2004( v roku 2022 dosiahnutých 15
až 18 rokov), H,V - seniori .

Pravidlá:

Lieta sa podľa národných pravidiel a medzinárodných pravidiel FAI.

Štartovné

žiaci
- 0€
juniori - 1 €
seniori - 3 €

Prihlášky:

e-mailom: svec@atlas.sk , telefonicky: 0902331239

Riaditeľ súťaže:

Ing. Zoltan Lukáč

JURY:

Bude určené na začiatku súťaže 23.04.2022

Program súťaže:

8.00 - 8.30 hod prezentácia na mieste súťaže, preberanie modelov
08.30
otvorenie súťaže
09.00 - 14.15 - súťažné lety
14.15 - 14.30 - prípadné rozlietavanie
15.00 - vyhlásenie výsledkov
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.
Prihlášky :

Prihlášky zasielajte na adresu:

Ing. Vladimír Švec
Komenského 15, 08501 Bardejov
mail: svec@atlas.sk , č. mob.: 0902331239

V prihláške uveďte klub, číslo licencie a vekovú kategóriu. Príjem prihlášok potvrdzovať nebudeme.
Uzávierka prihlášok: Na mieste konania
Hodnotenie :
Prví traja v každej kategórii.
Finančné náklady:
Hradí vysielajúca organizácia, alebo súťažiaci sám.
Ceny:
Za prvé tri miesta v kategórii medaila a diplom
Protesty:
do 15 min od zverejnenia výsledkov s vkladom 10 EUR
Bezpečnosť:
Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať
základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč môže byť zo súťaže
vylúčený.

Poistenie: Akcia je poistená poistnou zmluvou s č. 6 596 135 340/ verzia 1 pre poistenie činnosti členov
asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti. Nečlenovia LERMAS musia predložiť doklad
o individuálnom poistení, alebo podpísané čestné prehlásenie, v ktorom preberajú plnú
zodpovednosť za spôsobené škody a ujmu na zdraví. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade
nepredloženia dokladu o individuálnom poistení, alebo podpísaného čestného prehlásenia
nepripustiť takúto osobu na súťaž.
Covid opatrenia:
Podľa platnej vyhlášky č.241 zo dňa 12.08.2021 https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_241 a COVID
automatu https://korona.gov.sk/prevádzky-služb&y-a-ahromadné -podujatia/- režim Základ.

Tešíme sa na vašu účasť.
Vladimír Švec

predseda ZBM Bardejov

II. stupeň varovania
Letecké športy

