XII. PŘÁTELSKÉ, JARNÍ SETKÁNÍ
PŘÍZNIVCŮ VELKÝCH RAKET
SVOJEK 6. 5. 2017
(Tak neváhej a přijeď i Ty!)

Tak se nám rok s rokem sešel a jaro pomalu klepe na dveře, stoupá
teplota vzduchu a je tedy pomalu na čase oprášit své modely a připravit se
na létání!
Tímto Vás srdečně zveme na letošní 12. ročník jarního setkání příznivců
velkých raket, konanému již pošesté na modelářském letišti Svojek.
Létání bude zcela volné, přístupné všem, kteří jsou ochotni respektovat
Pravidla a zásady pro stavbu a létání s modely velkých raket.
A startovat vždy pouze na pokyn startéra. Každý je zodpovědný za svůj
model a škodu, kterou s ním případně učiní! Startoviště bude podle
celkového impulzu motorů označeno:
A - do 40Ns B - do 160 Ns C - do 640 Ns D - do 2500 Ns
Hlavním letovým dnem je sobota 6. 5. 2017. Rádi Vás však přivítáme již v
pátek 5. 5. 2017 po "O", kde je prostor pro klábosení, popíjení, kempování
pod hvězdným podkrkonošským nebem a první nesmělé starty. Toto
poklidné odpoledne bývá velmi příjemné, pohodové polétání se snoubí s
hecováním a spoustou legrace... Vřele doporučuji!

Místo konání: Setkání se koná na malém, podhorském, modelářském
letišti Svojek,
nedaleko Lomnice nad Popelkou (viz mapky níže).
GPS: 50° 33' 42.2454" N
15° 27' 16.3044" E
Pravidla:

Pravidla a zásady pro stavbu a létání s modely velkých
raket (RMK Praha)
Důrazně Vás prosíme o jejich nastudování a dodržování.

Obecně:

- účast na vlastní nebezpečí! ( doporučujeme
jednotlivým účastníkům sjednání individuálního pojištění )
- všichni účastníci jsou povinni dodržovat organizační
pokyny!
- START pouze na pokyn startéra!
- za škody způsobené modelem odpovídá jeho
majitel (provozovatel)
- celkový impuls motorů max. 2,5 KNs (doporučujeme max.
dostup modelů do 1000m)
- parkujte prosím v bezpečné vzdálenosti od
startoviště!
- organizátoři neručí za případné škody!

Startovné:

100,- Kč (pronájem letiště)

Průběh akce: 9:00 – 10:00 hod. prezentace účastníků
10:05 hod. organizační schůzka, hromadné fotografování
10:00 – ? hod. volné létání s většími a velkými modely
Startoviště: Rampy vlastní (po dohodě k dispozici tyčová průměr 5, 8,
10mm, "T" s drážkou 6mm)
Odpalovací zařízení možno použít vlastní, nebo naše – pro
mžikové palníky
Občerstvení nebude zajištěno! (málo jste ho používali a
málo chválili!) (svačinu s sebou!)
pivo v pátek bude, možná něco zbude i do soboty... :-)
Kontakty:

Jan Plecháč E-mail:Jan.Plechac(zavináč)seznam.cz
tel. 602 244 220
Michal Křížek E-mail:mik-brod(zavináč)post.cz

tel. 737 908 662
Registrace:

na místě

Popis cesty:

(Popsáno z Lomnice nad Popelkou):
Z centra Lomnice nad Popelkou odbočíte směrem na
Libštát, Košťálov (mapka č.1)
po cca 2,5 km odbočíte doprava směrem na Libštát.
v Libštátě přejedete koleje, překřížíte hlavní a vydáte se
příkře vzhůru,
prokličkujete mezi domy a lesem cca 2 km a jste ve Svojku.
Nyní se vydáte vlevo skrz zemědělský statek vzhůru po
rozbité silničce (mapka č.2)
po cca 500m odbočíte vlevo, jste na místě!
Šťastnou cestu!
Za organizátory sepsal
Michal Křížek

Obrázky z předchozího ročníku:

