Parní Vyžlovka 2014 - propozice
Pořadatel

Klub lodních modelářů Písek reg. č. 535

Číslo soutěže

Lo-57

Datum konání

10. 5. 2014

Místo konání

Vyžlovský rybník, Vyžlovka (GPS: 49°58'38.165"N, 14°47'10.673"E)
Mapa:
http://maps.google.com/maps?f=q&z=15&q=49.977268,14.786298

Kategorie

F-DS
 podkategorie pro individuální jízdy
o parníky s lodním šroubem
o kolesové parníky
o turbínové parníky
o parníky s kombinací výše uvedených pohonů
 vytrvalostní závod s hromadným startem na 30 minut
Naviga NS 2013 v českém překladu
 bez statického hodnocení
 na upravené trati
 s důrazem na čas soutěžní jízdy

Pravidla

V průběhu vytrvalostního závodu může soutěžící provádět libovolné
servisní úkony na svém modelu, nicméně přichází tím o čas.
Po uplynutí 30 minut se sečtou ujeté okruhy a provede korekce
výsledného počtu kol takto:
Počet kol = počet ujetých kol / délka modelu v metrech
Vítězí ten, jehož model po přepočtu absolvoval nejvyšší počet kol.

Ředitel soutěže

Petr Stejskal

Hlavní rozhodčí

Ladislav Douša 02/NS

Přihlášky

Na předepsaném formuláři doručit nejpozději do 7. 5. 2014 20:00 h
na e-mail klompisek@seznam.cz, nebo na adresu:
KLoM Písek, V Oudolí 1868, 397 01 Písek

Podmínky účasti

Vyplnění přihlášky a předložení čestného prohlášení o bezpečnosti
parního zařízení (viz níže) při prezentaci

Prezentace

V místě konání 10. 5. 2014 v 9:30 h
V případě bloudění či zpoždění volejte +420 725 499 229.

Startovné

0 Kč

Protesty

Řeší hlavní rozhodčí přímo na místě do 15 minut po incidentu.

Frekvence

Celé modelářské pásmo 40 MHz, popř. 2,4 GHz
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V případě potřeby si zajistí každý individuálně v blízkém okolí, např.:
Hotel Vyžlovka
Vyžlovka 9
281 63 Vyžlovka u Kostelce nad Černými lesy
GPS: 49°59'12.442"N, 14°47'15.624"E
Web: www.hotel-vyzlovka.cz
e-mail: hotel.vyzlovka@email.cz
Tel.: +420 739 051 993
Ubytování

nebo
Holiday Home Vyžlovka
Na Poštolce 222
281 63 Vyžlovka u Kostelce nad Černými lesy
GPS: 49°59'10.16"N,14°47'23.22"E
Web: www.penzion-vyzlovka.cz
e-mail: vyzlovka@holidayhome.cz
Tel.: +420 777 142 417 a +420 777 142 416

Stravování

Grilované klobásy apod. budou pro závodníky k dostání přímo na místě
se slevou ve výši 50 %.

Časový plán

9:30 h prezentace soutěžících
10:00 h parníky s lodním šroubem
11:30 h kolesové parníky
12:00 h turbínové parníky
12:30 h parníky s kombinací výše uvedených pohonů
13:00 h až 14:00 h pauza na oběd
14:00 h vytrvalostní závod s hromadným startem na 30 minut
15:00 h vyhlášení výsledků a předání cen
Divácká anketa o nejhezčí model bude probíhat v průběhu pauzy
na oběd.

Různé
Vás srdečně zve.
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Vzor čestného prohlášení pro třídu F-DS:
Já, (jméno, adresa) tímto prohlašuji, že parní zařízení v mém modelu (jméno modelu, délka,
šířka, hmotnost, další detaily z technického průkazu) splňují standardy EU. Prohlašuji, že
kotel a přívod paliva byly postaveny v souladu s technickými předpisy a jejich bezpečnost
byla testována.
Souhlasím s dodržováním bezpečnostních pravidel uvedených v §12 pravidel NAVIGA sekce
NS.
Datum, místo, podpis
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Popis příjezdové cesty k Vyžlovskému rybníku:
Po silnici I. třídy č. 2 (Praha-Kutná Hora) dojedete až do obce Vyžlovka, kde odbočíte na Jevany. U cedule s koncem Vyžlovky a začátkem Jevan
zaparkujete na malém plácku, který je přímo naproti bývalému Gottlandu. K Vyžlovskému rybníku zde odbočuje cesta doprava. Půjdete po ní,
přejdete hráz a dorazíte na místo soutěže (celkem asi 300 metrů chůze). Nemůžete minout. Vezete-li nějaký model, pak můžete po hrázi dojet
až k vodě.
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