Društvo za modelarstvo in aeronavtiko MODRA PTICA
Šaranovičeva cesta 19, Vir, 1230 DOMŽALE
vabi vse učence na

tekmovanje s PAPIRNATIMI LETALCI in tekmovanje z MODELI DRSALCEV
tekmovanje bo potekalo
v soboto, 03.2.2018 v telovadnici OŠ Dob pri Domžalah s pričetkom ob 9:00 uri.
TEKMOVANJE S PAPIRNATIMI LETALCI
Tekmovanje bo potekalo s preprostimi papirnatimi letalci, zgibanimi iz enega lista
pisarniškega papirja formata A4, ki jih bodo tekmovalci po svoji zamisli naredili na
tekmovanju in sicer v 3 kategorijah: v trajanju leta, dolžini leta in natančnosti pristajanja v
cilj. Tekmovalec si bo lahko za vsako kategorijo po želji pripravil drug model ali pa bo lete
opravil z istim modelom. V vsaki kategoriji ima tekmovalec na voljo več poizkusov,
odvisno od števila udeležencev - predvidoma 3 leti. Tekmuje se v dveh starostnih
skupinah: učenci do vključno 3. razreda in vsi ostali tekmovalci.

TEKMOVANJE Z MODELI DRSALCEV
Tekmuje se z lahkimi jadralnimi modeli – drsalci, ki jih tekmovalci prinesejo na tekmovanje.
Konstrukcija modela je poljubna, edina omejitev je razpetina kril - največ 300 mm. Model je
lahko izdelan iz lesa ali penastih materialov. Vzletna masa ne sme presegati 100 g. Vsak
tekmovalec ima na voljo 5 uradnih letov in lahko v ta namen uporabi 2 modela. Poskus leta
je tedaj, če je le ta krajši od 5 sekund, vendar so na voljo le 3 poizkusi, kjer obvelja najdaljši
let. Merjenje časa leta se začne v trenutku, ko model zapusti roko, do trenutka dotika tal ali
druge ovire v prostoru. Vsaka sekunda pomeni 1 točko. O uvrstitvi odloča vsota točk vseh
petih letov. Tekmuje se le v 1 starostni skupini.
PRIJAVE NA TEKMOVANJE: na dan tekmovanja od 9:00 do 9:45
INFORMACIJE: tel. 068 122 985 g. Rajko ali na dma@modraptica.si
NAGRADE: najuspešnejšim tekmovalcem bomo podelili diplome in praktične nagrade

URNIK: sobota 03.2.2018
9:00 – 9:45

prijava tekmovalcev, izdelava modelov, trening

9:45 – 10:00

otvoritev in določitev pravil tekmovanja

10:00 – 12:00

tekmovanje v vseh kategorijah

12:30

objava rezultatov, podelitev nagrad

DMA Modra ptica
Gusti Ogrinec, predsednik

