


SAM SLOVAK REPUBLIC a MODEL KLUB ŽILINA   
pozývajú  všetkých 21.mája 2016                na JASTRABÍ POHÁR A 

 
                                                                  

 

PROPOZÍCIE 

 

Miesto: modelárske letisko Modelklubu Žilina  

pri obci Hôrky 

(GPS : N 49° 11΄41, 08˝ - E 18° 41΄50,34˝) 

Nové letisko je cca 400 m od starého   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM:::   

Prezentácia, preberanie modelov 7.30-9.30 

Súťažné lety 9.30-16.00 

Vyhlásenie výsledkov cca 16.00 

Štartovné : 5 Euro (aj s obedom) 

 

 

ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE A PRAVIDLÁ 

 

   

KKKAAATTTEEEGGGÓÓÓRRRIIIAAA   RRRCCC   VVVEEETTTRRROOONNNEEE   (((OOOTTTVVVRRR)))   

1. Bezmotorové modely, postavené podľa dokumentácie 

vyhotovenej pred 31. 12. 1954, s rozpätím krídel do 

3,5 m. 

2. Dĺžka vlečného lanka max. 100metrov, alebo 80 met-

rov lanko a 20 metrov guma. 

3. 3 súťažné lety, 6 pokusov, do výsledku sa započítava 

súčet troch najlepších. 

4. Merané maximum 5 minút (300 sec)  

   

   

   

KKKAAATTTEEEGGGÓÓÓRRRIIIAAA   EEELLLEEECCCTTTRRRIIICCC   OOOLLLDDD   TTTIIIMMMEEERRR   LLLMMMRRR   (((EEELLLOOOTTT)))   

1. Modely postavené podľa dokumentácie vyhotovenej 

pred 31. 12. 1950, s plošným zaťažením minimálne 

24,4 g/dm2. 

2. 3 súťažné lety, 4 pokusy, do výsledku sa započítava 

súčet troch najlepších. 

3. Motor - elektromotor bez obmedzenia, na priamo, 

alebo prevodovka, vrtuľa pevná alebo sklopná. 

4. Doba chodu motora – 45 sec, merané maximum 10 

minút (600 sec). 

5. Pohon – batéria 7 článková NiCd (NiMh) alebo 2 

článková Li-Pol (Li-Ion). 

   

KKKAAATTTEEEGGGÓÓÓRRRIIIAAA   SSSPPPEEEEEEDDD   444000000   OOOLLLDDD   TTTIIIMMMEEERRR   

(((½½½   EEELLLEEECCCTTTRRRIIICCC   LLLMMMRRR)))   

1. Modely postavené podľa dokumentácie vyhotovenej 

pred 31. 12. 1950, s plošným zaťažením minimálne 

24,4 gram/dm2, minimálna hmotnosť 454 gramov. 

2. 2 súťažné lety, 3 pokusy, do výsledku sa započítava 

súčet dvoch najlepších. 

3. Merané maximum 15 minút (900 sec), doba chodu 

motora 90 sec. 

4. Motor – jednosmerný elektromotor SPEED 400 6V, 

pohon vrtule na priamo (bez prevodovky), vrtuľa 

pevná nesklopná. 

5. Pohon - batéria 6 článková NiCd (NiMh) alebo 2 

článková Li-Pol (Li-Ion) musia byť označené výrob-

com, 

   

KKKAAATTTEEEGGGÓÓÓRRRIIIAAA   TTTEEEXXXAAACCCOOO   

1. Model môže byť v ľubovoľnom merítku oproti pôvod-

nej dokumentácii pri zachovaní tvarovej, konštrukč-

ní zhodnosti a dodržaní profilov nosných plôch.  

2. Najmenšie plošné zaťaženie je obmedzené na 30,5 

g/dm².  

3. Motor  modelu môže byť akýkoľvek spaľovací motor: 

motory so žeraviacou sviečkou alebo detonačné do 

10 cm3 a s iskrivou sviečkou s obsahom do 20 cm3. 

4. Dĺžka chodu motoru je daná množstvom paliva urče-

ným podľa hmotnosti modelu a je 2 cm3 na každých 

400 g hmotnosti modelu.  

 

KKKAAATTTEEEGGGÓÓÓRRRIIIAAA   MMMHHHLLL   (((DDDEEESSSAAATTTIIINNNKKKYYY)))   

1. Model musí byť postavený v mierke 1:10 (+- 10%). 

2. Rok vzniku predlohy: do konca roku 1955. 

3. Tvarová zhodnosť: Musí byť zachovaná tvarová 

zhodnosť krídiel, trupu, kormidiel a podvozku. Model 

môže byť jednomotorový, alebo viacmotorový, podľa 

zvolenej predlohy. 

4. Motorový pohon: elektrický motor jednosmerný ale-

bo striedavý, príslušného výkonu ku hmotnosti mo-

delu.  

 

Čaká Vás perfektná letisková plocha,  

krásna príroda, stretnutie s priateľmi  

a výborný fatranský guláš.  

 

 

Oznámte nám svoju účasť tým, že pošlete e-mail alebo SMS: Igor KLESNIAK, e-mail: iklesniak@stonline.sk, tel.: ++421 911 372 319.  

Informácie týkajúce sa súťaže o Jastrabí pohár podá: Pavol RÁBEK, e-mail: plrbek16@gmail.com, Tel. : ++421 918 665 222, 0903 136 494 
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