KUBIK-Team
spolek přátel modelů lodí

Ostrava - Poruba

P R O P O Z I C E
Název soutěže:

„LODIVOD 2019“

Statut soutěže:

Netradiční soutěž lodních modelů pro modeláře i nemodeláře.
V každé kategorii se soutěží o titul "Třebovický lodivod".

Pořadatel:

KUBIK-Team, spolek přátel modelů lodí, Ostrava - Poruba

Partneři akce:

ÚMOb Poruba,
ÚMOb Třebovice,
Rybářský spolek LAŠA,
ČD Cargo, a.s.,
PVmodel,
Autel, a.s.,
Boneka Maňásek,
OSŽ ČD Cargo, a.s., KAKTUS reality s.r.o., T&S Ostrava s.r.o.,
s.r.o.,
Autocentrála Třebovice, Kamenictví ATHOS

Místo konání:

Ostrava – Třebovice, rybník LAŠA, ul. Na Heleně
GPS:

49°50'17.4"N

18°11'47.5"E

Datum konání:

8. června 2019 (sobota)

Čas konání:

8:30 až 17:00 hod.

Účast:

Akce je určena všem zájemcům, modelářům i nemodelářům, všem
modelářským fandům, kteří se rádi sejdou v přírodě u vody a užijí si den
dobré zábavy se sportem a s modely, okořeněný lehkým napětím při
vlastní soutěži.
Vlastnictví modelu ani členství v SMČR nejsou podmínkou!
Zápůjčky modelů mezi zaregistrovanými soutěžícími jsou povoleny.
Modely: - dálkově řízené,
- neřízené,
- vlastní konstrukce,
- modely ze stavebnic,
- hotové výrobky.
Pohon:

- elektromotor,
- pára,
- plachty.

Soutěž lodních modelů je dotovaná cenami.

Poznámka: Soutěžní třídy F4.... (řízené polomakety) budou kombinovany
se sportovně-dovednostními prvky (viz dále).

Divácká podpora je vítána!
1/4

Personální zajištění soutěže:
Ředitel soutěže:

Petr Kubíček

Tajemník:

Pavel Kubíček

Hlavní rozhodčí:

Pavel Kubíček

Rozhodčí a instruktoři:

Petr Kubíček, Pavel Ševčík, Svatopluk Hubáček, Jiří Balušek

Soutěžní kategorie:
Pro ročník 2019 je vypsáno 6 soutěžních kategorií:
1) kat. EX-500 - neřízené modely - pro všechny zájemce včetně veřejnosti do 15-ti let,
2) kat. FOOTY - řízené malé plachetnice - speciály - bez rozdílu věku,
3) kat. F3-E
- řízené slalomové speciály - pro pokročilé modeláře bez rozdílu věku,
4) kat. F4-G-15 - řízené motorové modely - pro veřejnost a začínající modeláře do 15-ti let,
5) kat. F4-G+15 - řízené motorové modely - pro veřejnost a začínající modeláře nad 15 let,
6) kat. F4-A
- řízené modely - pro pokročilé modeláře bez rozdílu věku
Kategorie F4-G-15, F4-G+15, F4-A budou kombinací jízd modelů a sportovně-dovednostních
disciplín a budou zahrnuty do ocenění "LODIVOD lodivodů" - viz vyhodnocení soutěže níže.
Půjčování modelů mezi soutěžícími je z důvodu popularizace lodně-modelářského sportu
povoleno. Záleží na individuální dohodě účastníků mezi sebou.
KUBIK-Team je schopen technicky realizovat omezený počet zápůjček. O zapůjčení modelu
od KUBIK-Teamu (F4-G, EX-500) bude rozhodovat žádost o půjčení a datum odeslání přihlášky.
Pravidla:

Národní lodní pravidla s úpravami pro tuto soutěž.
-Stručný výklad lodních pravidel - viz Příloha_3 propozic.
-Pravidla sportovních disciplín pro kategorie F4-G-15, F4-G+15, F4-A
jsou uvedeny v Příloze_4.

Startovné:

Startovné bude použito na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce.
Do 15-ti let včetně:
40,- Kč/osoba
16 a více let :
80,- Kč/osoba
Pořadatelé a členové KUBIK-Teamu platí 20,- Kč, resp. 40,- Kč

Průběh jízd:

Startoviště č.1:
-Kategorie EX-500 - nultá jízda a čtyři soutěžní jízdy, případně
rozjížďky o 1. až 6. místo.
-Kategorie FOOTY - mezi 2. a 3. jízdou EX-500. Počet jízd dle povětrnostních podmínek. Účastník v jízdě FOOTY bude mít přednost před kategorií F4....
Startoviště č.2:
-Kategorie F3E - dvě kola po dvou jízdách.
-Kategorie F4-A, G – dvě soutěžní jízdy. Pro výsledek lepší jízda + body
z doplňkových disciplín. Případně rozjížďky.
Protože polomakety skutečných lodí F4-A, G v soutěži řídí adepti
na "LODIVODA lodivodů", musejí splnit náročnější podmínky než
obyčejní lodníci. Proto v průběhu soutěžních jízd budou navíc plnit
doplňkové sportovní disciplíny, jejichž body se jim přičtou k bodům
z jízd s modelem.
Pravidla těchto sportovních disciplín - viz Příloha_4 propozic.
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Program:
8:30 až 9:00 - prezentace účastníků, volný trénink
9:15
- zahájení soutěže – nástup účastníků
9:30
- zahájení soutěžních jízd, doplňkových disciplín a ukázek modelů
Startoviště č.1
9:30 až 11:30 - soutěž neřízených modelů EX-500 (0. až 2. jízda)
11:45 až 12:45 - soutěž řízených plachetnic FOOTY
13:00 až 15:00 - soutěž neřízených modelů EX-500 (3. a 4. jízda + rozjížďky)
15:00 až 16:15 - ukázky dalších modelů
Startoviště č.2
9:30 až 10:30 - 1. kolo slalomu F3-E (1. a 2. jízda)
10:30 až 15:00 - soutěž řízených polomaket F4 (1. a 2. jízda)
15:00 až 16:00 - 2. kolo slalomu F3-E (3. a 4. jízda)
16:00
- konec soutěží
16:30
- nástup soutěžících - vyhodnocení soutěží - předání cen
17:00
- ukončení akce
Poznámka:

Ukázky modelů:

Program je orientační. Podle počtu účastníků a v případě nepříznivého počasí bude
časový harmonogram upraven – informace na nástupu, případně během akce.

Předvedení modelů jiných kategorií a odborností bude vítáno.
Předváděné modely nesmí být vybaveny spalovacím motorem.
Okamžik předvádění dalších modelů během dne je vždy nutno dohodnout
s pořadatelem - zajištění informací pro diváky a radiové bezpečnosti.
POZOR NA RADIOVÉ FREKVENCE, RUŠENÍ A OVLIVNĚNÍ
SOUTĚŽNÍCH JÍZD!

Vyhodnocení soutěže:
-Vítěz v každé kategorii získá titul „Třebovický lodivod“
-První tři budou odměněni medailí, diplomem a věcnou cenou.
-Žáci do 15-ti let budou ohodnoceni do šestého místa (EX-500, F4-G-15).
-Nejlepší lodivod ze tříd F4 navíc získá titul „LODIVOD lodivodů“
a na rok mu bude propůjčen Putovní pohár LODIVODA lodivodů
-Drobná pozornost bude připravena i pro nejmladšího účastníka soutěže.
-Ve vyjímečných případech bude uděleno "Čestné uznání za účast".

Přihlášky:

Prosím, z důvodu technického zajištění akce, přípravy občerstvení
a především startovních listin, posílejte přihlášky
nejpozději do 3. června 2019
na e-mail kubik-team@seznam.cz
nejlépe na vyplněném formuláři PŘIHLÁŠKA - viz Příloha_1
nebo volně v e-mailu, případně telefonicky 604 750 089

Potvrzení přihlášek: Přihlášky pořadatel potvrdí na Váš E-mail do 5. 6. 2019 včetně
Vyjímečně dodatečné přihlášky na místě za zvýšené startovné +50%.
GDPR:

Přihlášením se do soutěže přihlášení soutěžící vyjadřují souhlas se zpracováním osobních
údajů a berou na vědomí, že na akci bude pořizována fotodokumentace.

3/4

Sociální zázemí:

- Jedná se o uzavřený areál.
- V prostoru areálu se nachází WC.
- V rybářské baště je k dispozici tekoucí voda.
- V případě nepříznivého počasí je součástí bašty krytý přístřešek.
- Rodiče si ohlídají svoje ratolesti před neplánovanou koupelí.

El. přípojka:

V místě areálu je k dispozici el. přípojka 230V určená pro napájení
modelářských nabíječek a výpočetní techniky. Provoz tepelných
spotřebičů není povolen.

Parkování:

V areálu u rybníka je k dispozici parkoviště. Neparkovat na straně u vody!

Občerstvení:

V rybářské baště bude k dispozici základní občerstvení (nápoje a strava).

Pořádek a čistota: K odkládání odpadků jsou v areálu určené nádoby. Prosím, udržujte
pořádek. Pořadatelé Vám děkují za pochopení.
Cestovné:

Pořadatel nehradí.

Pojištění:

Akce "Třebovický přístav" nespadá pod žádné hromadné pojištění.
Případné události nutno řeštit z individuálního pojištění účastníků.

Zdravotní zabezpečení: Pohotovostní služba FNO
Kontakty a informace:

Pavel Kubíček
mobil: 604 750 089
e-mail: kubik-team@seznam.cz
PavelKubicek@seznam.cz

Petr Kubíček
mobil: 601 102 070
e-mail: Pierre.K@centrum.cz

Přihlášku a další informace naleznete v přílohách propozic:
Příloha_1

Přihláška

Příloha_2

Jak se k nám dostanete?

Příloha_3

Stručný výklad pravidel - lodní modely

Příloha_4

Pravidla doplňkových sportovně-dovednostních disciplín

Partneři akce:

V Ostravě – Porubě dne 30.04.2019

Pavel Kubíček
tajemník soutěže

Na Vaši účast se těší pořadatelé
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