
KÚCANSKÉ KÚTY  -   KUCANI SARKOK 

 
Rendezö : Alexander Čimo es barátai. 

 

Idöpont :  2014 10. 17 nem kötelezö ezdés, 2014 10.18. verseny. 

 

Helypont : „U  Janíčkov“ autócsárda melleti halastó Kúty.(versenyek helyszínei térképen) 

 

Kategória : F-DS 

- kerekes gözhajók gyorsasági versenye 

- gyorsasági verseny a gözhajóknál 1m hossúságig 

- gyorsasági verseny a gözhajóknal 1m felet 

- 15 perces kitartási verseny mind a kettö kategóriában közös rajttal. 

 

Hajók:  Szabad sztatikus értékelés nélküli 4 bólyával elláttot pályán amelye ket 

  Körbe kell hajózny rajt és cél kapuval. A kör 2 elöfutam és 2 futamból áll. 

  Mindkét élöfutam ideje kiértékelödik a gyorsasági verseny végeredményéhez

  a legjobb idöt vesszük figyelembe. A kitartági verseny közös rajttal indul. 

  Kiértékelödik a menetek száma 15 perc. után.Kiértékelés: a menetek száma

  osztva a hajó hosszával ( méterekben ). 

 

Verseny 

Igazgatoja: Marian Ritomský 

 

Förendezö: Peter Podhorný 

 

Bejelentkezés:Kérjük 2014.09.30. kézbesíteni alexander.cimo@3dsro.sk 

   (szállás igényt kérem jelezni) 

  Vagy póstán-A.Čimo Záhradná 19, 900 31 STUPAVA  

 

A résztvétel 

szabályai: Benevezés a versenyre és becsületbeli nyilatkozat a gözhajók bistonságáról. 

 

Bemutatkozás:A verseny helyszíneén 09:30. (regisztráció) 

 

Tiltakozás: Nem lesz.  (óvás) 

 

Hullámhossz: Rádióhullám 40 MHz és 2,4GHz. 

 

Szállás: Autócsárda „U Janíčkov“ a szállásigenylést kérem a bejelentkezéshez 

hozzáírni. 

Étkezés: Egyenesen az autocsárdában. 

 

Nevezési díj: 0 Eur 
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IDÖ HARMONOGRAM   - 2014.10.18. 
 

 

 

 

 

 

09:30 Bemutatás, jelentkezés. 

 

10:00 A kerékhajtású hajók gyorsasági versenyek elkezdése és rajtja. 

 

10:30 A gyorsasági verseny elsö futamának a rajtja az 1m alatti hosszúsági  hajóknál. 

 

11:00 A gyorsasági verseny második futama az 1m hosszúságot nem meghaladó 

hajóknál. 

11:30 A gyorsasági verseny 2.futama az 1m hosszúságot nem meghaladó hajóknál.. 

 rajt kb.5 perces idöközben folytatódik.  

12:00 A gyorsasági verseny 2.futamjának rajta a hajóknál 1m hossúság felett. 

 

12:30 Ebéd szünet. és a hajók nézötéri értékelése. 

 

13:45 A 15 peres kitartási verseny rajta.  

 

15:00 Az eredmény kiértékelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELELÖSSEG:a versenyzök a sáját felelössegükre vesznek részt a versenyben 

a rendezö nem felel semmifele sem anyagi, sem pedig személyi, létü kárért 

vagy  elhalásért,amely összefüggésben lenne a verseny elötti,közben és 

utána történo  alkalommal. 

  


