Vážení priatelia historických modelov !
AKO ĎALEJ S KATEGÓRIOU SPEED 400 !!!
Nakoľko doteraz predpísané motory Graupner SPEED400 6V už nie sú zohnateľné, navrhované motory PROMAX SPEED
400 z Ameriky sa k nám tiež ťažko dostávajú, a nie je isté či sú presne rovnaké s graunerovými štyristovkami,
z talianskeho SAM 62 mi poslal Tiziano Bortolai návrh nových pravidiel pre kategóriu SPEED 400, ktorú si chcú
v taliansku schváliť už od tohto roku ako národnú kategóriu, a myslím že by sa od najbližšieho obdobia zmeny
európskych pravidiel, od roku 2017, mohli použiť tieto pravidlá aj ako európske pravidlá. Prosím pripomienky,
zlepšenia, doplnky, komentáre, kladné aj záporné posielať na môj e-mail : fero@swiety.sk
Taliansky návrh pravidiel kategórie SPEED 400 :
Názov kategórie by sa zmenil, kategória by sa volala “ ½ A Electric „ čo bol vlastne pôvodný názov tejto kategórie keď
sa prvý krát organizovali majstrovstvá Európy.
1) súťažiť v tejto kategórii je možné s motorovým modelom lietadla, navrhnutým pred rokom 1951
2) model musí mať minimálne plošné zaťaženie 24,4 g /dm2, čo je 8 uncí na štvorcovú stopu
3) bez ohľadu na veľkosť modelu, je minimálna dovolená hmotnosť modelu 454 gramov, čo je 16 uncí
4) motor: môže byť použitý akýkoľvek typ elektrického motora, jednosmerný alebo striedavý
5) akýkoľvek BEC-ESC ovládací (regulačný) systém pohonu je dovolený
6) do modelu musí byť vložená do série s napájacím zdrojom poistka s hodnotou 10A (bežná auto poistka, ktorá bude
poskytovaná organizátormi súťaže v počte 2 ks poistky ) Je zakázané použitie iných poistiek
7) v prípade, že súťažiaci vypáli / zhoria mu obe poistky končí svoje štarty
8) typ poistky je bežná automobilová poistka (pozri obrázok - veľmi ľahko dostupná s nízkou cenou)

9) organizátor poskytne súťažiacemu 2ks poistky v hodnote 10A s farbou podľa svojho výberu
10) batériový zdroj / pohonná batéria maximálne 7,4V, môže byť zložená zo šiestich NiMH článkov, alebo dvoch
lítiových článkov s akoukoľvek kapacitou, batérie musia byť viditeľne opatrené originálnym štítkom od výrobcu
11) model môže štartovať z ruky alebo zo zeme na základe rozhodnutia súťažiaceho
12) motor môže byť v chode iba počas prvých 90 sekúnd letu
13) poradie sa určí súčtom dvoch časov najdlhších letov z troch možných štartov a doba letu sa meria maximálne 15
minút (maxo)
14) vrtuľa nesmie byť kovová, (používať sklopné vrtule ? alebo pevné ? toto zatiaľ tieto pravidlá neriešia)
Napríklad držiak auto poistky na tejto stránke stojí 1,65 EUR, http://www.elpool.sk/p/198/drziak-uni-nozovej-poistkymta-vodotesny (montáž do trupu modelu by nemal byť tiež problém )
Prosím o dôsledné preštudovanie a spätnú odozvu
Ďakujem
Fero Swiety
Prezident SAM119

