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Национален турнир
Авиомоделна Купа Пловдив 2018
Състезанието:

Oрганизатори на състезанието са “Модел Клуб-Пловдив” и Българската
Федерация по Авимоделизъм. То се провежда за авиомоделни класове:
радиоуправляеми планери.
Състезание с ранг на Национален турнир. Cъгласно решение на БФА
класирането в турнира добавя точки за определяне на националния отбор
в клас F3J, F5J, F3K за 2019 г. при условие, че участват над 20
състезателя.

Класове:

PAM Cup е открит турнир за клас: F3J; F5J.

Дата:

14 – 15 април 2018 г.

Място
на провеждане:

Летателна площадка „Air Belozem” село Белозем на разстояние 30 km от
гр. Пловдив, България.

Правилник:

Състезанието се провежда съгласно правилниците на FAI за 2018г..
Допълнително:
- Лимитерите за F5J се осигуряват от състезателите. Лимитерите трябва
да са сертифицирани съгласно разпоредбите на FAI. Организаторите не
носят отговорност за несъответствие между лимитер и бордово
оборудване.
- за F3J стартът на моделите ще се извършва с лебедки /виндета/.
Разстояние между лебедката и обръщащата ролка - 150m.

Право на участие:

Съгласно правилника на БФА. Честоти 27; 35; 40; 72 MHz, 2.4 GHz
Допълнително всеки състезател е желателно да притежава поне 2 кварца.

Език:

Български

Контестации:

40 лв. (Само в писмена форма)

Съдии:

Съдийски състав от България. Главен съдия – Сотир Лазарков

Програма:
Събота 08 април

: F3J
08:15 - 8:45
08:45 - 9:00
09:15 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 15:00
15:30 - 16:30
17:00
20:00

Регистрация на участниците.
Откриване и брифинг за съдии и участници
1 до 3-ти Тур
обедна почивка
4 и 5-ти Тур
3 бр. Финални стартове
Награждаване F3J
Банкет – ще се уточни на място

Неделя 09 април : F5J
08:15 - 08:45
09:00 - 12:30
12:30 - 12:50
13:00 - 15:30
15:30 - 16:10
16:30

Регистрация на участниците.
1 до 3-ти Тур
Обедна почивка
4 и 5-ти Тур
3 бр. Финални стартовe
Награждаване на победителите и закриване.
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Организаторите не носят отговорност за каквито и да е вреди както на
имуществото, така и на здравето на участниците. Участниците са лично
отговорни за вредите, които са нанесли на себе си или помежду си.

Такса правоучастие: За възрастни 15 лв. и 5 лв. за участие във втори клас. За младежи - без
такса. Цена от 5 лв. за обяд на ден.
Банкет

куверт 15 лв.

Регистрация:

Регистрацията за участие и заявка за обяд и банкет се извършва на сайта
на турнира или на електронен адрес:
В
регистрационната форма да се посочва:
- Име и фамилия
- Държава /отбор/ модел клуб
- Честотна честота /band/ и номер на кварцове - за основна и резервна
честота
- Желание за обяд и банкет.
- Данни за контакти.

Краен
срок за регистрация: Не по-късно от 09 април 2018.

За регистрации в датата на състезанието, таксите за участие ще са 20 лв.
Резултати:

Междинните резултати ще се публикуват по време на състезанието.
Крайните резултати на български език ще са публикуват на официалната
страница на състезанието www.pamcup.com не по-късно от 7 дни след
приключването.

Награди:

- За класиралите се на първи места: медал и купа
- За класиралите се на втори и трети места: медал

Настаняване :

Моля, вижте секцията настаняване в сайта на състезанието или
Хотел: „ГАБИ“ тел.:032 992992 - 60лв.
„Ирис“ тел.:032517151 - 40 лв.
„Кабана“ тел.:0885555789 - 40 лв.
„Радопи“ тел.:032235353 - 54 лв.
„Елит“ тел.:032624537 - 49 лв.
„Лифто“ тел.:0889024937 - 40 лв.
„Феникс клуб“ тел.:032693675 - 35 лв.
„Интеркооп“ тел.:032 692847 - 48 лв

Контакти:
Радослав Радков
Тел.: +359894448240
Е-mail: rudiradkov@yahoo.com

Николай Цънцаров
Тел.: +359895421072
Е-mail: nikitz77@gmail.com

За настаняване
Пепа Гарабетова
0899107004

