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РЕГЛАМЕНТ 
 

За провеждане на първи кръг на Републиканско първенство по 
корабомоделизъм за радиоуправляеми модели на ветроходни яхти 

състезателни класове F5 

Габрово 13.05.2011-15.05.2011 
 

Вид и наименование: Републекански първенство по корабомоделен спорт 

Организатор: БФКС и Спорт Mодел Kлуб Габрово 

Време на провеждане: 13.05.2011 – 15.05.2011 

Място на провеждане: язовир Лопушница – „База за спортен риболов” на 
фирма „Риболов” ООД, село Враниловци, община 
Габрово. 

Време за регистрация: oт 10:00h до 14:00h на 13.05.2011 

Място за регистрация: Стартова площадка на язовир Лопушница – „База за 
спортен риболов” 

Условия за участие: Доказано членство в спорт модел клуб, заверена 
състезателна карта и валиден спортен лиценз. 
При регистрация всеки състезател или неговия 
представител представя модела, съобразно 
изискванията на NAVIGA и обявява каналите на които 
ще участва в стартовете. 

Състезатели които са възпрепятствани да присъстват на 
регистрацията е необходимо да се свържат с 
организаторите. 

Техническа 
конференция: 

oт 14:00h на 13.05.2011 

Откриване: oт 14:30h на 13.05.2011 

Начало на стартовете: oт 15:15h на 13.05.2011 с клас F5M - мъже 

Правилник: NAVIGA с измененията до 2010 година и Инструкцията 
за провеждане на състезанието 



 
 

 
 
Българска Федерация 
по корабомоделен 
спорт 

 

 
 

 
 

Община Габрово 

СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ ГАБРОВО 
 

 

Класове: Юноши - F5E, Жени - F5E и Мъже - F5E, F5M, F5 10 

Състезателни такси: Мъже: 10.00 лева на модел 

Жени и Юноши:    5.00 лева на модел 

Такса протест: 20 лева. 

Старши съдия: Тодор Михайлов 

Секретар: Нядя Либчева 

Награди: Купи, медали и грамоти 

Краен срок за заявки: 25.04.2011 

Адрес за заявки: Алтимир Воденичаров, 

ул. Свищовска 72 

гр. Габрово 5312 

тел.+359 878 241 712 

или по електронен път на penev@sts.bg 

Настаняване: Хотел „Незабравка” и Хотел „Проксима”, които са най-
близко до мястото на провеждане на състезанието. 
Поради ограничения брой места изпратете заявките в 
срок. Закъснелите ще нощуват в хотели в град Габрово, 
което е на 12 km от язовира. 

 
 
 

Председател на  
СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ ГАБРОВО: ____________________ 

 /Алтимир Воденичаров/ 
 


