
 

 

»3.BORUTOV 
MEMORIAL« 

   v letenju s prostoletečimi modeli 

 
(1964-2011) 

 

Naziv:   3. BORUTOV MEMORIAL,  tekmovanje ciklusa  za Pokal Slovenije  

Datum:    25.januar, 2014, (rezervni dan 1.februar, 2014) 
 

Organizator: Aeroklub KRKA, Šmarješka 44, 8000 Novo mesto 
 

Kategorije: jadralni modeli F1H-mladinci do 18 let, jadralni modeli F1A,  F1A –mladinci,  

gumenjaki  F1B 
 

Kraj tekmovanja: Cca 800 m JZ od praga letalske steze letališča Straža (standardna lokacija) 
 

Organizator: Aeroklub KRKA, Novo mesto 
 

Nagrade: Prvi trije tekmovalci v kategoriji z vsaj pet udeleženimi bodo nagrajeni s pokalom. Vsi 

prijavljeni tekmovalci bodo uvrščeni za 3.BORUTOV MEMORIAL, tekmovalcem LZS pa 

tekmovanje šteje tudi za ciklus Pokala SLO. 
 

Urnik tekmovanja: 

-   7.00 - 8.10 Registracija tekmovalcev v Gostilni pri Mari (Novomeška cesta 87,   176 m pred    

      odcepom na teren iz smeri Nm.). 

-   do 8.30 prihod tekmovalcev na teren, prosti trening 

-   ob 8.50 sestanek vodje tekmovanja z vodji ekip 

 

                    F1A, F1A-Jun., F1B                                                 F1H –Jun. 
 09.00-09.40   1.turnus   (210 sec) (F1B-240 sec)                      prosto 

 09.40-10.20   2 turnus   (180 sec)                                   1 turnus  (120sec) 

 10.20-11.00    3 turnus   (180 sec)                                           2 turnus  (120 sec) 

 11.00-11.40    4 turnus   (180 sec)                                                  3 turnus  (120 sec) 

 11.40-12.20    5 turnus   (180 sec)                                                  4 turnus  (120 sec) 

 12.20-13.00    6 turnus   (180 sec)                                                  5 turnus  (120 sec) 

 13.00-13.40    7 turnus   (180 sec)                                              rezervni čas za fly-off 

 14.00-14.40    rezervni čas za fly-off 

 14.00-15.00   topli obrok  in  razglasitev rezultatov 

 



V odvisnosti od vremenskih pogojev  oz.napovedi lahko organizator spremeni čas leta v prvem ali 

ostalih startih, o čemer boste obveščeni pred startom. 

V primeru prestavitve tekmovanja na rezervni dan ostane urnik enak. 

O eventuelnih spremembah bomo obveščali samo pravočasno prijavljene tekmovalce. 

 

Tekmovalna taksa: 
                                  

 F1A, F1A-mladinci,F1B - 20 € , F1H-mladinci  - 15 € za tekmovalca. V primeru prepozne prijave 

ali prijave na dan  registracije  se tekmovalna taksa poveča za 10 € . 

V primeru da tekmovalec tekmuje v več kategorijah se plača le ena taksa (višja).V tekmovalno 

takso je vštet čaj na terenu in  topel obrok ob zaključku tekmovanja. 
 

 

Pravila :Tekmuje se po veljavnem pravilniku FAI za prostoleteče modele ter razširjenem 

športnem pravilniku PLPLM. Vsi tekmovalci  za ciklus Pokala Slovenije morajo biti člani LZS ter 

imeti veljavno športno dovoljenje,v F1H-mladinci  pa je potrebnona LZS in predsedniku PLPLM  

pred tekmovanjem  (najkasneje pa do 31.01.) poslati seznam v skladu s pravilnikom. 
 

 

Prijave pošljite na e-mail  aeroklubkrka.f1@gmail.com  najkasneje do ponedeljka, 

20.01.2013.   Prijava mora vsebovati tudi št.športnega dovoljenja za člane, za mladince pa 

datum rojstva. Klube in društva  opozarjamo, da je tekmovanje pred končnim rokom za plačila 

obveznosti , ki ga je postavila LZS, zato uredite obveznosti do LZS prej. 

 

Plačilo tekmovalne takse izvršite najkasneje do četrtka, 23.01.2014  do 11.00 na (novi)TRR 

Aerokluba  KRKA s pripisom »3.Borutov memorial«.  
 

Št .TRR :     SI56 1990 6501 0768 324,   pri  DBS, Nm.  
 

 

Kavcija za pritožbe znaša 30 EUR. Pritožbo lahko v pisni obliki odda le vodja ekipe, naveden v 

prijavi  najkasneje 30 minut po nastanku vzroka za pritožbo. Žirija, določena pred začetkom 

tekmovanja bo razsodila  v času 30 minut po prejemu pritožbe.  

 

Časomerilci: Časomerilce bo zagotovil organizator. V kolikor želi kdo pomagati pri tem, naj nas o 

tem predhodno obvesti. Organizator mu bo zagotovil topli obrok. 

 

Zavarovanje  :Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Zaželjeno je, da imajo tekmovalci 

urejeno zavarovanje proti tretji osebi.Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe 

tekmovalcev,niti za škodo ,ki bi jo tekmovalci ali drugi udeleženci povzročili tretjim osebam. 

 

 

 

Lep pozdrav in dobrodošli na tekmovanju ! 

 
 

Novo mesto, 05.01.2014          Aeroklub KRKA 

           Organizacijski odbor 

mailto:aeroklubkrka.f1@gmail.com

