
 
XIX. ro čník súťaže PM „Rožňava 2009“. 

 

Propozície verejnej súťaže a majstrovstiev žiakov okresu Rožňava 
                                    
Usporiadateľ:              MESTO ROŽŇAVA 
                                      Modelársky klub č. 88 „ R.HAWKS“ v Rožňave             
                                      Centrum voľného času, Šafárikova 100 v Rožňave 
                                      AMAVET KLUB 855 R o ž ň a v a 
Miesto konania :          Mestský úrad R o ž ň a v a                  

Dátum konania:          18. 04. 2009 - sobota 
 
Riaditeľ súťaže :         Mgr. Štefan A n d o g a, MK „R.HAWKS“ Rožňava 
Tajomník súťaže:       MUDr. Vladimír Drábik, MK „ R. HAWKS“ Rožňava 
Športový komisár:      Ing. František Andraščík - KPM Rožňava             
Hlavný rozhodca:       Mgr. Peter Illaš – KPM Drienov            
Preberacia služba:      Ján Vindt, Š.Andoga, V.Drábik MK „R.Hawks“ Rožňava 
Vekové kategórie:       Seniori , juniori ,  žiaci 
Súťažné kategórie- seniori, juniori. 
A1- Lietadlá vrtu ľové v mierke 1/72 a menšie                      A2 - Lietadlá vrtu ľové v mierke 1/48 a väčšie 
A3 -Lietadlá prúdové v mierke 1/72 a menšie                       A4 - Lietadlá prúdové v mierke 1/48 a väčšie                                                                      
V-  Vrtu ľníky bez udania mierky                                           BT2-Bojová technika kolesová v mierke 1/35 
BT1-Bojová technika kolesová v mierke 1/72                        BT4-Bojová technika pásová v mierke 1/35 
BT3-Bojová technika pásová v mierke 1/72                           E - Autá a motocykle                                                                   
L – Lode                                                                                     P – Papierové modely 
Žiaci: A- lietadlá bez udania mierky a pohonu                    B - Bojová technika všeobecne bez udania mierky 
             V – Vrtuľníky                                                               E- Autá motocykle 
             P –  Papierové modely 
Časový harmonogram súťaže:      07.00 - 10.00     preberanie modelov 
                                                         10.00  - 10.15     slávnostné otvorenie 
                                                         11.15  - 14.00     hodnotenie modelov 
                                                         14.00  - 15.00    vyhodnotenie súťaže, vyvesenie výsledkov, riešenie prí- 
                                                                                    padných protestov, vyhlásenie víťazov, odovzdávanie cien 
Prihlásenie do verejnej súťaže :ad 1.písomne na adresu:MUDr.Drábik Vladimír,  Čučmianska 1,048 01 Rožňava  
                                                      ad 2. telefonicky na č.0905 512 376 alebo 058-7344976    po 18.00 hod 
                                                      ad 3. najneskoršie v deň súťaže do zahájenia t.j. do 10.00 hod 
Prihlášky na Majstrovstvá okresu žiakov: Mgr. Š.Andoga,CVČ,Šafárikova 100,048 01 Rožňava- písomne 
                                                                                                                            alebo telefonicky  0905 651 676 
Vklad  : 1,0.-euro bez ohľadu na počet prihlásených modelov v jednotlivých kategóriách 
             - do každej kategórie môže súťažiaci prihlásiť maximálne 3 modely, do poradia na prvých troch miestach 
               sa hodnotí najlepší z nich. 
             - žiaci bezplatne 
Ceny  :   Prví traja obdržia  medaile a diplomy  
Proxy :   Je možné, ale bez práva protestu s výnimkou žiakov účastníkov MO Rožňava 
Sprievodné akcie: Modelárska burza z prebytkov členov klubov a súťažiacich bez poplatku 
                                  
Súťažné pravidlá,  protesty :        -  podľa pravidiel MK 88 „ R. HAWKS“ Rožňava  
                                                         -  protesty s vkladom 10.- euro , do 15 min od vyvesenia výsledkov 
V Rožňave  14. januára 2009                                             

MUDr. Vladislav LACIAK, primátor Mesta Rož ňava 
 
MUDr. Vladimír Drábik, tajomník sú ťaže                                      Mgr. Štefan Andoga, riaditeľ súťaže 
Ing.František Andraščík, športový komisár                                    Mgr.Peter Illaš, hlavný rozhodca 


