GULÁŠ RALLYE SNV – ZATVÁRANIE NEBA 2021
23.10.2021
Spišská Nová Ves

Dovoľujeme si vás pozvať na medzi klubovú súťaž v tradičných, alebo aj v netradičných
disciplínach. Akcia je určená pre všetkých lietajúcich, skákajúcich alebo priaznivcov leteckých
športov.
Hviezdou dňa bude pečené prasiatko, ktoré k nám dorazí približne o 14:00 hod.

Súťažné disciplíny:
- Presnosť pristátia (do vyznačeného pristávacieho pásma s inštruktorom AK SNV)
- Streľba zo vzduchovky na terč (5 výstrelov v stoji)
- Hod kniplom (v prípade, že na to bude dostatok času) – rezerva
- Pitie piva na čas (očakáva sa, že súťažiaci väčšinu piva vleje do seba, nie na seba alebo
mimo seba) - rezerva
Súťažné kategórie:
- Muži
- Ženy
- Juniori (do 25 rokov)
Prezentácia od 8:00 – 14:00 a začiatok súťaženia od 9:00 – západu slnka
Poplatky: 20 € - v cene je zahrnutý aerovlek a pečené prasa, alebo prasa a súťažné pivo.
10 € - v cene je zahrnuté prasa a pivo. Pivo bude zabezpečené v reštaurácii na letisku.
Poplatok je nutné uhradiť pri registrácii, najneskôr ale pred prvou disciplínou !!!
Právo na zmenu súťažnej disciplíny vyhradená. V prípade nevyhovujúceho počasia sa
presnosť pristátia zmení na hod kniplom. Ubytovanie je priestoroch AK obmedzené.
Kempovanie bez el.prípojky je neobmedzené, s el.prípojkou je obmedzené. Najlepšie
karavan s naftovým bufíkom.

PRISTÁVACIE PÁSMO
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Rozmery: Šírka pristávacieho pásma je 20m
Dĺžka boxov F, G, H je po 5m.
Box A je takzvaná NULA o dĺžke 1m a pristátie do tohto boxu je bez trestných bodov
Dĺžka boxov B, C, D, E je po 10m.
Trestné body: Pristátie pred boxom, t.j. pred H, alebo mimo vyznačenú šírku boxov je penalizované 200
tr.bodmi. Pristátie za boxom E, má hodnotu 100 tr.bodov.
Pre bodové hodnotenie sa berie do úvahy prvý dotyk kolesa hlavného podvozku. Prvý dotyk ostruhou,
ostruhovým kolieskom, predným kolesom (pri motor.lietadlách) alebo hlavným podvozkom po odskoku
(viac ako priemer kolesa), bodované nebudú. Bodovaný bude až ďalší dotyk.
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