
 
 

RAZPIS TEKMOVANJA MODELARJEV S PROSTO LETEČIMI LETALSKIMI MODELI ZA 

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE 
v kategorijah F1A in F1A-mladinci 

 
ORGANIZATORJA : Društvo modelarjev Pomurja, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota  

Aeroklub Murska Sobota, Muzge 2, 9000 Murska Sobota 
DATUM IN KRAJ : Tekmovanje bo potekalo v soboto, 24. avgusta 2019  pri vasi Krbava na 
Hrvaškem istočasno z odprtim mednarodnim tekmovanjem FAI Mura Cup.   
Lokacija v Google Maps : http://muracup.modelarji.si/location.htm 
KATEGORIJE : F1A in F1A-mladinci. 
PRAVILA : Tekmovanje bo potekalo po določilih športnega pravilnika FAI 2019 za razpisani 
kategoriji ter v skladu s športnim pravilnikom LZS in razširjenim pravilnikom PLPLM. Rezultati 
slovenskih tekmovalcev tekmovanja bodo šteli tudi kot uradni rezultati tekmovanja Mura Cup. 
Lokalno pravilo - tekmovalci so tudi v vlogi časomerilcev in si na istem startnem mestu čase letenja 
merijo med sabo. Organizator bo med tekmovanjem naključno preverjal delo časomerilcev. 
 

URNIK:  
Registracija tekmovalcev bo potekala v okviru registracije za Mura Cup  
22.8. od 20. do 22 ure v hotelu Macola v Korenici in 23.8. od 16. do 19. ure na terenu  
24.8.: 08:00 - 08:45 Prihod in pozna registracija tekmovalcev na terenu, otvoritev 

09:00 - 10:15 1. turnus (maksimum: 240 s) 
10:15 - 11:30 2. turnus (max 180) 
11:30 - 12:45 3. turnus (max 180) 
12:45 - 14:00 4. turnus (max 180) 
14:00 - 15:15 5. turnus (max 240, če bo vreme dovoljevalo) 

Organizator bo po potrebi, glede na vremenske razmere, prilagodil urnik posameznik turnusov, 
o čemer bodo tekmovalci vnaprej obveščeni. Čas morebitnega fly-offa se bo prilagajal 
vremenu, predvidoma bo izveden med 17 in 19:30. V primeru slabih vremenskih razmer se 
lahko fly off izvede tudi naslednje jutro. Razglasitev rezultatov bo po fly-offu. 

 

NAGRADE : Najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje LZS. 
TEKMOVALNI PRISPEVEK :  Tekmovalni prispevek za kategorijo F1A znaša 30 EUR, za 
kategorijo F1A-mladinci pa 20 EUR in pokriva sodelovanje tekmovalcev tudi za Mura Cup. 
Prispevek je potrebno nakazati na transakcijski račun DMP  SI56 6100 0000 9804 234 pri Delavski 
hranilnici d.d. do četrtka, 22. avgusta 2019 . 
Topel obrok za tekmovalce bo na voljo na terenu od okrog 13. ure naprej. 

PRITOŽBE: Pritožbe tekmovalcev se lahko predložijo vodji tekmovanja najkasneje 30 minut po 
dogodku. Kavcija znaša 30 EUR. 
PRIJAVE : Zadnji dan za prijavo je ponedeljek, 19. avgust 2019 .  
V prijavi za tekmovalce navedite naslednje podatke:  

- ime , priimek , klub/društvo , št. tekmovalca pri LZS, za mladince tudi letnico ro jstva.   
Prijave pošljite z e-pošto na naslov: dmp@modelarji.si  ali z obrazcem na http://muracup.modelarji.si  

Kontaktni osebi: Bogdan Lemut 041 210 144 in Boštjan Bagari 031 390 087 
 

Udeleženci tekmovanja sodelujejo na lastno odgovorn ost. Organizator priporo ča, da si 
priskrbijo ustrezno zavarovanje. Organizator ne odg ovarja za škodo, ki bi jo tekmovalci 
povzro čili sebi ali drugim. 

 
Murska Sobota, 24. julij 2019       Dobrodošli! 


