
 

 

  



 Propozície: 

Miesto: letisko pri obci Očová 

Program: 

Sobota 3.august 

8:00 - 8:45     - prezentácia súťažiacich 

8:45                - otvorenie súťaže 

9:00 – 19:00  - súťažné lety všetkých kategórií   

                        -  podvečerné posedenie pri guláši 

Nedeľa 4.august 

9:00 - 14:00   - súťažné lety všetkých kategórií 

14:00              - vyhlásenie výsledkov  

 

Štartovné: 

Seniori nad 18 r. - 5€ za osobu (za každý ďalší model 0,5€) 

Juniori do 18 r.    - 3€ za osobu 

V uvedenej sume je zahrnutý podvečerný guláš. 

Ubytovanie a stravovanie: 

Ubytovanie je možné priamo na letisku. V prípade záujmu 

kontaktujte: p.Huliaková, mobil: 0908 220 782, alebo na 

mail klubu kontakt@aeroklub-ocova.sk. V obci sa nachádza 

aj ubytovanie v apartmánoch, viac info na: 

http://www.iubytovanie.sk/ubytovanie/ocova/ 

Po oba dni je zabezpečený pitný režim. Na letisku je možné 

zabezpečiť aj pravidelné stravovanie - raňajky, obed a 

večera. V prípade záujmu kontaktujte p. Uhliara - 0903 370 

462.  

Guláš – porcia   2€.  Platia len nezaregistrovaní. 

V prípade záujmu gulášu na viac je to potrebné nahlásiť 

vopred. 

 

Základné kategórie a pravidlá: 

VOĽNE LIETAJÚCE HISTORICKÉ LETECKÉ MODELY  

 Modely na gumový pohon 

Kategórie BV-1, BV-2 a BV-3 sa budú lietať spolu v 

rámci jednej kategórie. 

- model do roku vzniku 31.12.1954 

- merané maximum 90 sekúnd 

 Bezmotorové modely 

Kategórie AV-1, AV-2 a AV-3 sa budú lietať spolu v 

rámci jednej kategórie. 

- model do roku vzniku 31.12.1954 

- merané maximum 120 sekúnd 

- vlečná šnúra s dĺžkou 50 m 

 Hádzadlá 

- rok vzniku nie je limitovaný  

- merané maximum 60 sekúnd 

 Poštolka Cub 

- meria sa dĺžka letu po hodení modelu z ruky  

- bez maxima 

RÁDIOM RIADENÉ KATEGORIE HISTORICKÝCH MODELOV 

 OTVR, ½ ELEKTRIC OT, ELOT, TEXACO, ½ TEXACO 

- Pravidlá: SAM 119 – národné,  Európske 2011 

– 2013 

 

Mapa: 

1-Predpokladané miesto súťaže   

 GPS: N 48°35'45.77", E 19°15'12.5" 

2-Ubytovňa priamo na očovskom letisku  

 GPS: N 48°35'40.17", E 19°16'8.34" 

 

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu a 

pravidiel! 

Upozornenie: Vzhľadom na nebezpečenstvo požiaru 

poľných kultúr z voľne zasunutých dutnákových šnúr, 

žiadame, aby boli tieto vedené buď v kovovej trubičke, 

alebo odporúčame použiť mechanický časovač!  

 

Prihlášky je potrebné poslať do 29. júla 2013 na adresu: 

Viliam Valent, Senická cesta č.70, 974 00, Banská Bystrica,  

048/41 42 876, 0902 381 199.  

Miroslav Čamaj, Beskydská 24, 974 11, Banská Bystrica,  

048/41 77 736, 0902 119 515. 

Alebo najlepšie e-mailom:   viliam_valent@inmail.sk 

Riaditeľ súťaže:  František Swiety 

Usporiadateľ:  SAM 119 -  banskobystrickí členovia -  Viliam 

Valent,  Miroslav Čamaj 

Aktuálne informácie nájdete na http://sam119.sk/ 

 
Modelárske počasie a veľa športových úspechov 

prajú usporiadatelia. 


