FF CRO Cup 2020
FAI open international F1A, F1B, F1C and F1Q

Organizator
Modelarski klub Zaprešić
Matije Gupca 4, 10291 Zaprešić
Su-organizator
Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb
www.caf.hr
Kategorije
Zrakoplovno modelarstvo, slobodni let kategorije F1A, F1B, F1C, F1Q. Juniorski i generalni poredak.
Datum natjecanja
18.07.2020
Lokacija natjecanja
Krbavsko polje, Hrvatska
44°37'37.14"N 15°42'4.78"E https://www.google.hr/maps/place/
Put do startne linije biti će označen FAI putokazima

Pravila i regulative natjecanja
Natjecanje će biti održano u skladu s važećim FAI pravilnicima za kategorije F1A, F1B, F1C, F1Q.
Primjenjivati će se svi sportski pravilnici HZS I HOO.
COVID-19
Organizator će se pridržavati svih uputa nadležnih tijela prvenstveno propisa Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo prilikom provedbe natjecanja.
Natjecatelji su dužni poštivati sve upute vezane uz COVID-19 prevenciju.

Prijave za natjecanje
Prijave natjecatelja moguće su do 13.07.2020 isključivo putem službene internet stranice:
http://aeromodelarstvo.net/prijave/index.asp?NatID=317
Natjecateljska pristojba
Seniori 190 kn, Juniori 110 kn, dodatna kategorija 110 kn.
Nagrade
Pokali za tri najbolje plasirana natjecatelja u generalnom poretku i zasebno u juniorskom poretku.
Natjecateljski žiri
Biti će određen na dan natjecanja.
Osiguranje
Organizator ne preuzima nikakve obaveze po pitanju osiguranja natjecatelja kao ni u
slučaju štete prema trećim osobama.
Natjecatelji se natječu na osobnu odgovornost te osobno snose troškove za svu
prouzročenu štetu!

Program natjecanja
Petak, 17.07.2020 dolazak natjecatelja
Subota, 18.07.2020 FF CRO Cup natjecanje
Registracija 07:30 – 8:30
Start 1: 09:00 - 10:15 (max 240 s)
Start 2: 10:15 - 11:30 (max 180 s)
Start 3: 11:30 - 12:45 (max 180 s)
Start 4: 12:45 - 14:00 (max 180 s)
Start 5: 14:00 - 15:15 (max 240 s)
Fly-off 18:00 - 20:30 (u slučaju potrebe fly off naredni dan u 7:00)
Proglašenje pobjednika održati će se po završetku Fly-offa.
Organizator zadržava pravo promjene satnice i maksimalne dužine leta sukladno vremenskim uvjetima.
Nedjelja, 19.07.2020 FF Dalmacija Kup 2020
Smještaj, prehrana
Smještaj za natjecatelje iz hrvatskih klubova je osiguran od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza.
Večera za petak, subotu i nedjelju za natjecatelje iz hrvatskih klubova osigurana je od strane HZS.
Sve potrebe oko smještaja svaki natjecatelj dogovara direktno s organizatorom.

Kontakt
Direktor natjecanja i odgovorna osoba
Robert Leško
+385 9195 666 7676
Lekicro@gmail.com

Srdačan pozdrav
MK Zaprešić

