PROPOZÍCIE
Otvorené Majstrovstvá Európskej Únie Micro Magic – 2016
Pod záštitou starostky Mestskej časti Košice - Nad Jazerom
Ing. Mgr. Lenky Kovačevičovej

Košice – Európske mesto športu 2016 má za cieľ prilákať aj prostredníctvom tohto
titulu a jeho prezentácie k športovaniu čo najväčší počet obyvateľov mesta všetkých
generácií, ale aj jeho návštevníkov. Zaujímavými aktivitami chce mesto získať k
športu aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali, alebo športovali iba ojedinele. Nebude
zabúdať ani na sociálne odkázaných ľudí, ktorí budú môcť športovať bezplatne, či
hendikepovaných občanov a seniorov. Zároveň je tento titul okrem prvotnej snahy
propagovať šport aj vecou pozitívneho zviditeľňovania mesta doma i v zahraničí.

1

Organizátor súťaže: Slovenský modelársky zväz (SMoZ), Kluby lodných modelárov
Riaditeľ súťaže: Jozef Jankovič (j.jankovic@smoz.sk)
Termín:

09.09.2016 – 11.09.2016

Miesto:

Sídlisko nad Jazerom, Košice, Slovensko
GPS 48° 41´ 39,92" N 21° 17' 12,61'' E

Kategória:

Micro Magic

Pravidlá:

Pretekové pravidlá jachtingu

Registrácia: je umožnená elektronickou formou do 31.07.2016 na tejto webovej
adrese: http://www.smoz.sk/odborne-komisie/komisia-lodnych-modelarov/registracia
Prezentácia: Školský internát, Považská 7 v Košiciach
09.09.2016 od 16:00 do 22:00 hod.
GPS 48° 43' 2.59" N 21° 14' 31.85" E
Sídlisko nad Jazerom, Košice
10.09.2016 od 08:00 do 09:00 hod.
Počas prezentácie súťažiaci predloží nasledujúce doklady:
1. kópiu o úhrade vkladu (v prípade úhrady na bankový účet)
2. úrazové poistenie
* team manažér štátnej reprezentačnej výpravy predloží 2 ks. vlajok
rozmerov 1m x 1,50m a 1 ks. CD nahrávku štátnej hymny
Súťažiaci pri prezentácií dostane:
1. akreditačnú kartu
2. stravné lístky
3. vstupenku na banket
4. aktuálne propozície
Frekvencie: Povolené frekvenčné pásma sú 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz.
Okrem pásma 2,4 GHz musí mať každý pretekár k dispozícií
minimálne 4 dostupné frekvenčné kanály.
Štartovné:

20 € ( juniori do 18 r. a ženy neplatia štartovné)

Protest:

Protest sa podáva písomnou formou riaditeľovi súťaže s 10 €
poplatkom.

Ubytovanie: Školský internát, Považská 7 v Košiciach, kapacita 200 miest v cene
(12 € osoba/noc v trojlôžkových izbách).
Strava:

Celodenná strava v cene 12 €. Obed bude podávaný na štartovnej
ploche.

Ceny:

Súťažiaci na prvom až treťom mieste dostanú vecné ceny, medaile,
diplomy.

2

ČASOVÝ ROZPIS SÚŤAŽE:

09.09.2016 (Piatok)
12:00 – 20:00

Príchod, tréning

16:00 – 22:00

Prezentácia súťažiacich

10.09.2016 (Sobota)
06:30 – 07:30

Raňajky

07:30 – 08:30

Presun súťažiacich na Sídlisko nad Jazerom

08:00 – 09:00

Prezentácia na súťažnej ploche

09:00 – 09:30

Slávnostné otvorenie

10:00

Prvá rozplavba

13:00 – 14:00

Obed

17:00

Posledná rozplavba

19:30 – 22:30

Banket

11.09.2016 (Nedeľa)
06:30 – 07:30

Raňajky

07:30 – 08:30

Presun súťažiacich na Sídlisko nad Jazerom

09:00

Brífing na Sídlisku nad Jazerom

09:30

Prvá rozplavba

15:00

Posledná rozplavba, Obed

16:30

Vyhodnotenie a ukončenie
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Zodpovednosť: Všetci, ktorí sa zúčastnia na tomto športovom podujatí, robia tak
na vlastné riziko a zodpovednosť.
SMoZ, ako organizátor podujatia a iní zainteresovaní organizátori tohto podujatia
odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za stratu alebo poškodenie prípadne poranenie,
ktoré môže nastať počas priebehu športového podujatia u súťažiacich, modelov
a osobných vecí.
Registráciou sa do súťaže, súťažiaci súhlasí s hore uvedenými podmienkami
organizátora športového podujatia.
Bankové spojenie:
Swift kód:
TATR SK BX
IBAN kód:
SK 79 1100 0000 0029 4801 1539
Kód banky:
1100
* Pre jednoznačnú identifikáciu platby v prípade úhrady na bankový účet, uveďte
prosím nasledujúce údaje:
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo
Špecifický symbol: 3001
Konštantný symbol: 0558
Oznam:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového harmonogramu súťaže.
Mapy:
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Micro Magic

Micro Magic
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