
Soutěžní setkání OPENSCALE 2016 
Letiště Brno – Medlánky (Turistická 67,Brno) 

 28. a 29. května 2016 
 
Hlavní sout ěžní kategorie 

Mmin  – dvacetinky MMin dle nových pravidel (dostupné na www.minimakety.cz) 
BV-1 a BV-3 - Lanštiak ův pohár  – oldtimery BV s pevnou vrtulí navržené do r. 1954 

 
Přidružené sout ěže 

Brn ěnská I. Sv ětová  – pro dvacetinky podle předloh z let 1914 - 1918 
Fly Off Schneider ův pohár  – společné starty minimaket hydroplánů, které se účastnily nebo byly 
připravovány pro Schneiderům pohár 
BV min  – minimakety stavěné dle plánků vydaných do r. 1954 

 
Vítězové všech soutěží v jednotlivých kategoriích obdrží poháry, diplomy a drobné věcné ceny.  

Přihlášky a vklady 
senioři  150 Kč, žáci a junioři 50 Kč, platí za soutěž 
Přihlášky zasílejte do 20. 5. 2016  na adresu : Pavel Vysočan, Jihlavská 103, Říčany u Brna 664 82 nebo 
na e-mail vysocanp@seznam.cz . Vklady je možno platit na místě před soutěží. 
Pořadatel si vyhrazuje právo v p řípadě menšího po čtu p řihlášených než 3 sout ěžící v dané 
kategorii, tuto kategorii zrušit. 

 
Soutěžní pravidla  

MMIN – Podle nových pravidel uložených na serveru minimakety.cz. Maximálně 2 modely na soutěžícího. 
Do celkových výsledků bude započítán lepší z nich. 
BV1 a BV3 – Lanštiak ův pohár – dle pravidel SAM78 (3 soutěžní lety + rozlétávání fly off) 
Brn ěnská 1. Sv ětová  – pravidla stejná jako u kategorie MMIN. Letos bude létáno jako samostatná soutěž.  
Maximálně 2 modely na soutěžícího. Do celkových výsledků bude započítán lepší z nich.  
Fly off Schneider ův pohár  -  Bez statického hodnocení. Hromadný start, první na zemi vypadává a 
ostatní postupují do dalšího kola. Čas konání bude stanoven na místě dle aktuální meteorologické 
situace 
BVMIN – dle pravidel SAM78 
 

Předběžný časový plán  

Sobota 28.kv ětna 2016 
10:00 – 10:30  Prezentace 
10:30 – 14:30  Statické bodování v prostorách restaurace 
14:00 – 14:30  Prezentace soutěžících pro kategorie BV1 a BV3 
14:30 – 15:00  Briefing soutěžících – upřesnění programu 
15:00 – 17:00  1. Soutěžní lety všech kategorií 
17:00 – 19:00  2. Soutěžní lety všech kategorií 
    Fly off Schneiderův pohár – dle aktuální povětrnostní situace   
Následuje   Airfield party v baru U křívé vrtule 
 
Neděle 29.kv ětna 2016 
09:00 – 10:30  3. Soutěžní lety všech kategorií 
    Fly off Schneiderův pohár – dle aktuální povětrnostní situace 
10:30 – 12:00  4. Soutěžní lety dvacetinek + Fly off všech modelů kategorií BV 
cca.13:00   Vyhlášení výsledků a předání cen 

 

Parkování  – pouze na vymezeném parkovišti 

Bezpečnost  – na letišti bude normální letecký a modelářský provoz. Místo startů bude stanoveno po dohodě 
s řídícím létání. Dbejte pokynů pořadatele. Všichni účastníci jsou povinni dbát o bezpečnost svou i 
ostatních účastníků, zvláště při cestách pro model přes VPD, kdy zásadně nesmíte přes dráhu 
vzlétajícímu nebo přistávajícímu letounu. Dbejte rovněž zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti dráhy 
pro RC modely. 

Pořadatel: brněnští minimaketáři a old-timeristé za pomoci přátel malých modelů 

Hlavní sponzo ři: ÚMČ Medlánky, Alfa model, Reichard Modelsport 


