СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ ГАБРОВО
Рег. от ГОС с решение №3/06.01.2010 по ФД №49/2009
Банкова сметка: BG95BUIN95611000196839/ BIC:BUINBGSF
Адрес: гр. ГАБРОВО, ул.”Генерал Дерожински”№127
ЕИК: 175833313

РЕГЛАМЕНТ
За провеждане на заключителен етап от Държавното първенство
по корабомоделен спорт за състезателни класове „NS” и “M”
Вид и наименование:

Държавното първенство по корабомоделен спорт

Организатор:

БФКС, Община Габрово и Спорт модел клуб Габрово

Изпълнител:

Спорт модел клуб Габрово

Време на провеждане:

29.07.2011 – 31.07.2011

Място на провеждане:

гр. Габрово, Спортна база я. Синкевица

Време за регистрация:

oт 11:00h до 13:00h на 29.07.2011

Място за регистрация:

Спортна база я. Синкевица – полигон „ECO”
Забележка:

Условия за участие:

При лоши метеорологични условия – силен вятър и/или
дъжд, регистрацията ще се проведе в конферентната
зала на Комплекс „Синкевица”. Комплекса се намира
непосредствено преди я.Синкевица

Доказано членство в спорт модел клуб, заверена
състезателна карта и валиден спортен лиценз.
Регистрацията ще се извършва от състезателя или от
лице (ръководител на отбор или група) представило
документи доказващи по-горе описание условия за
съответния участник.
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 13:30h на 29.07.2011

Правилник:

NAVIGA – 1999, 2008/2009

Класове:

Секция „NS”: F2A, F2B, F2C, F4A, F4B, F6, F7
Секция “М”:

F1, F3 и ECO - Start, Standart, Expert, Mini,
Team, Mono, Hydro
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Фиксирани честоти:

Секция „NS”: 27MHz – от 16 до 20 и 26 до 30 канал
35MHz – от 60 до 70
40MHz – от 55 до 60 и 89 до 92 канал
Секция “М”: Всички останали.

Състезателни такси:

Класове „NS”: 10.00 лева за мъже и 5.00 лева за юноши
Класове М:

20.00 лева на състезател без ограничение
на моделите

Такса протест:

Съгласно наредбата за организиране и провеждане на
мероприятия по корабомоделен спорт

Среща с приятели:

От 20:30h на 30.07.2010 в ресторанта на комплекс
„Синкевица” - куверт - ??.00 лева

Награди:

Купи, медали, грамоти

Краен срок за заявки:

21.07.2011

Адрес за заявки:

penev@sts.bg
или по пощата
Алтимир Воденичаров,
ул. Свищовска 72
гр. Габрово 5312
телефони за контакти:

Подходящи хотели за
нощувка в град Габрово

Антон Антонов –

+359 887 337 105

Димитър Пенев –

+359 888 311 951

Алтимир Воденичаров -

+359 878 241 712

Хотел „Балкан”

+359 66 801 054/+359 66 809 911
- единична стая
– 40.00 лв.
- двойна стая
– 70.00 лв.
Включва закуска

Хотел „Балкана”

+359 66 860 536/+359 887 113 302
- единична стая
– 25.00 лв.
- двойна стая
– 50.00 лв.

Хотел „Незабравка” е ангажиран от организаторите при
преференциални цени от. Резервация може да
направите в заявката за състезанието.
- единична стая
– 30.00 лв.
- двойна стая
– 40.00 лв.

