
Regata Istropolitana 2012 

12.09.2012 

 
Usporiadatelia: - Modelársky klub Istropolitana Bratislava 

- Yoda, občianske združenie 
- CVČ Bratislava I. 

Akciu podporili: - OZ Domček pre voľný čas, 
- 3D s.r.o. 

Dátum konania: sobota 06.10.2012 

Miesto konania: Bratislava - Ružinov, Štrkovecké jazero 

  

Súťažné kategórie: - plachetnice "NSS" (makety a stavebnice jazdia spolu, vyhodnotené samostatne) 
- plachetnice  RG 65 
- elektrické člny “FSR” (bez obmedzení) 

Súťažné pravidlá: Naviga upravené (nebude sa robiť prepočet času koeficientom ) 

Riaditeľ preteku: Alexander Čimo starší 

Hlavný rozhodca: Marian Ritomský 

  

Štartovné : 0.- Eur 

  

Časový plán: 10:00 štart "RG 65” (1 - 3 rozjazdy podľa počasia) 

 11:00 - 11:30 štart “NSS” 

 12:30 – 13:30 obed, doplnkový program, preteky “FSR”, parníky, ... 

 13:30 štart "RG 65" (1 - 3 rozjazdy podľa počasia) 

 15:00 štart “NSS” 

 16:00 vyhlásenie výsledkov, voľný program 

  

Protesty: nebudú ☺ 

  

Ceny: - 1. 2. 3. miesto v každej kategórii, diplom 
- putovný pohár pre najkrajšiu plachetnicu, hodnotia usporiadatelia 

  

Prihlášky a info : Marian Ritomský 
marian.ritomsky@savba.sk 

  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu. 

Akcia nie je určená pre modely so spaľovacími motormi. 

Všetci súťažiaci a sprievodné osoby sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ 
neručí za žiadne škody na majetku a zdraví osôb. 

 
Akcia je zameraná najmä na propagáciu lodného modelárstva. Plánujeme oplotiť (páskou) nábrežie Štrkoveckého jazera, skoro 
tesne pri chodníku. Za oplotením (smerom ku vode) chceme aby boli vystavené modely lodí, prípadne 50 cm od pásky aby na ne 
deti nedosiahli. Za loďami budú sedieť súťažiaci. Breh by mal byť voľný. Bolo by dobré keby sa modelári venovali divákom a 
prípadne vysvetľovali ak o niečo bude záujem. 
 
V čase keď nebude prebiehať súťaž, plánujeme predstavovanie modelárskych disciplín (podľa toho čo bude k dispozícii) a 
predstavovanie klubov (ak bude záujem). Súťaže sú vyhlásené iba pre plachetnice, ale mám záujem aby tam boli ukážky 
akýchkoľvek modelov okrem modelov so spaľovacím motorom. 
 
Na celej akcii neplatí vyhradenie kanálov pre kategórie ako asi býva na akciách Zväzu modelárov. Bolo by veľmi vhodné, aby 
účastníci mali k dispozícii viac párov kryštálov. Použitie pásma 35 MHz na ovládanie modelov lodí nie je legálne. 
 
Občerstvenie pre súťažiacich a organizátorov zabezpečuje usporiadateľ. 
 
 

Marian Ritomský 


