Indbydelse til
Dansk mesterskab 2017
Aviator’s Modelflyvere indbyder hermed modelflyvere i Danmark til det
danske mesterskab i linestyret modelflyvning.
Konkurrencereglerne følger FAI sporting code, samt Modelflyvning
Danmarks regler for de nationale klasser (se de gældende på
http://www.modelflyvning.dk).
Det er gratis at campere ved banerne, forholdene er primitive, men
klubhuset rummer de basale faciliteter, WC og varmt vand.
Der kæmpes om guld-, sølv- og bronze-medaljer, samt om vandrepokaler til vinderne.
Sidste års vindere bedes medbringe pokalerne i NY-pudset stand, eller SIKRE at pokalen sendes til
arrangøren.

Hjælpere:

Har du bare de mindste tanker om at komme og kigge, så gør alvor af det og tilmeld dig
som hjælper. Vi har altid en post, der passer til dig og de timer du kan afsætte.

Klasser:

F2A
Speed (2,5 ccm)
F2A-1A
minispeed (1,00 ccm)
WeatherMan Vintage speed, (0,5ccm-10ccm)
F2B
Kunstflyvning
F2B-B
Begynderkunstflyvning
F2C
Teamrace / holdkapflyvning
F2F
Teamrace / holdkapflyvning, FAI regler
Good-Year/F2F Hastighedsbegrænset holdkapflyvning, incl. F2F modeller, danske regler
F2D
Kampflyvning
E-combat
Kampflyvning, El, se regler på www.F2D.DK

Tidsplan:

Fredag 8.september
Lørdag 9.september
Søndag 10.September
-

OBS:

Tidsplanen er underlagt vores generelt ringe muligheder for at skaffe officials og dommere,
så vi kan risikere at flyve flere runder i samme klasse, lige efter hinanden og måske flyve
en klasse helt færdigt på en af dagene.
Du skal forvente, at skulle tage tid eller tælle klip, i de runder, du ikke selv flyver i.
…. Det plejer I så faktisk at være rigtigt flinke til, på forhånd tak.

Startgebyr:

150,- kr. pr. mand m/k, for første klasse
50,- kr. pr. mand for hver efterfølgende klasse.
(Combat: prisen er uden brændstof)

Aftensmad:

175,- kr. pr. mand, m/k incl. ½fl- vin.
Børn (under 15 år): 100,- kr.

Forplejning:

Du kan bestilles rundstykker til søndag morgen (med ost og marmelade),
Der udover, så regn kun med at klubhuset tilbyder kaffe, the, øl og vand samt pølser.

Betaling:

På banen

Tilmelding:

Helst NU-NU-NU, men senest Lørdag 2.september kl. 12.00,
Til Jesper Buth Rasmussen: jesper@buth.dk, eller sms: 21731047

Ankomst og fri træning
12.00 Check-in
13.00 Konkurrencestart
19.00 Spisning
9.00 Konkurrencer - fortsat
15.00 Finaler (ca.)

Praktiske informationer, kontakt Leif O. Mortensen: leif@lm-service.dk

