Община Харманли
БФКС , МОН, НДД, ф - я „Еврика“
Спортен модел клуб„Емил Димитров“
Регламент
За провеждането на I кръг от Държавното първенство по корабомоделен
спорт за радиоуправляеми корабни модели класове „M“ и „NS“.
Национални ученически състезания по корабомоделен спорт
От 01.05. до 03.05.2020г. в гр. Харманли – язовир Кюмурлука
Организатори. Община Харманли, БФКС, МОН, НДД, ф - я „Еврика“ и смк.
„Емил Димитров“
Изпълнител. Спортен модел клуб „Емил Димитров“
Цели. - Популяризиране на корабомоделния спорт.
- Ориентиране на талантливи младежи към морското дело.
- Повишаване общото равнище на спортното майсторство.
- Достигане на високи спортни резултати.
- Определяне на най-добрите за участие в международни с - ния.
Мястo. язовир „ Кюмурлука“ – община Харманли
Главен съдия: змс. Йосиф Христов - Габрово
Секретар: Габриела Димитрова - Харманли
Старши съдия: „М” Тодор Стоянов - Бургас
Старши съдия: „NS” Огнян Маринов - Русе
Регистрация. До 12.30 на 01.05.2020 г. на язовира
Състезателни класове . секция-M есо Ехреrt ; Start; mini; mоnо;
Hidro; Team; F1; F3; mini mоnо; mini Hidro; mini team; FSR – E 21
Съдийски състав: главен съдия: змс. Йосиф Христов
за mono,hidro,mini mono-hidro – Тодор Стоянов
странични – двама
секретар и компютър - двама
Секция-NS –F2-А; F2-В; F2-S; F2-С; F4-А; F4-В; F4-С; F6; F7.
Съдийски състав: старши съдия: Огнян Маринов
Хронометри – двама
Секретар – Каля Стоянова

Стендовата оценка се извършва от старшия съдия и двамата съдии на
хронометрите.
НУС – Заявка за участие да се подава до 13.04.2020 г.на Email:
veselin_6403@abv.bg и panajotov@bfkks.com .За класиране се вземат
резултатите от представянето в кръга – прочетете регламента за НУС.
Фиксирани честоти.Секция: „NS“
27MHZ-от 16до20 и 26 до 30 канал
35MHZ-от 60 до 70 канал
40MHZ- от55 до 59 и 89 до 92 канал.
Правилник. NAVIGA 2020г.
Условия за участие. Доказано членство в спортен модел клуб,заверена
състезателна карта и валиден спортен лиценз. Юноши - родените през и
след 2002г. Всеки състезател може да участва в няколко класа без
ограничение. Допуска се участие на юноши при мъже на равни начала.
Състезател с нередовни документи не може да участва в състезанието.
Състезателни такси. Секция М - 5 лв. юноши за модел, 10 лв. мъже за
модел, 20 лв. на тим.
Секция NS. Мъже-10 лв. на модел. Юноши – 5 лв. на модел.
Забележка: Часовете за секция NS са точно фиксирани.
Състезателите в клас F3 ще карат в прозорците между тези часове.
Срок за заявки: 20.04.2020г.
На адрес: гр. Харманли 6450
ул. „Бенковски“ № 45
Получател: Веселин Димитров GSM 0899113690 GSM 0888890157
Email: veselin_6403@abv.bg
Заявката на хартиен носител да бъде подписана и подпечатана от
председателя на спортния клуб.
Забележка. За не подадена заявка в срок се заплаща двойна

стартова такса
Протест. 30 лв.
Награди. Медали.грамоти.
Хотели. Ралица 0373-87054 ; GSM 0887095120
Олимпиа GSM 0887819977 Хеброс 0373-85086 ; GSM
0887337463Прима 0373-82216 ; GSM
Председател: з т. мс. Веселин Димитров

