
OPENSCALE 2012      

 

Medlánecká guma mezinárodní soutěž:  

dvacetinek (M-Min. dle národních pravidel), +  FLY OFF     Schneiderův Pohár 

a  Old-timerů BV  (dle SAM, modely s pevnou vrtulí navržené do r. 1954) 

Petříkův pohár   dvacetinky a old-timery BV -  pro mládež do 15 let 

 

Místo konání : statické bodování dvacetinek – velký stan restaurace aeroklubu  

      letová část - letiště Brno - Medlánky 

 

Kategorie    :  Medlánecká guma pro seniory M-Min., M-CO2 +elektro a  

  old-timery BV-1, BV-3  s pevnou vrtulí Tm. 90s. a  BV-min, kde Tm. 60s. 
     Absolutní vítěz bude určen v FLY OFF- jediný let bez omezení, nebo   
               nebude-li více soutěžících se třemi maximy, pak ten s největším součtem 
     ze tří letů. Absolutní vítěz v kategoriích dvacetinek i oldtimerů BV obdrží  
     pohár + ceny pro další dva v pořadí.    

  Petříkův pohár pro mládež do 15 let s dvacetinkami a old-timery 

     Nejlepší z žáků s minimaketou i s old-timerem obdrží pohár, další pak věcné ceny 
    Každý žák, co odlétá celou soutěž obdrží stavebnici dvacetinky, nebo old-timera 

    FLY OFF tři společné starty minimaket Schneiderův pohár bez stat. bodování

   
    
Termín          : sobota 26. května 2012, presentace 12

00
, bodování od 12

00
 -14

45
 velký stan

 

    
14

50 
briefing + určení jury a upřesnění programu dle počasí   

 

   1.kolo old-timerů  a minimakety starty z ruky  letová část + FLY OFF SP 15
00

 -17
00 

              2. kolo old-timerů a minimakety starty ze země  17
00

–19
00 

+ FLY OFF SP 
  
pak následuje

  
ARFIELD PÁRTY ve velkém stanu restaurace U Křivé vrtule

 

 neděle 27. května  2012 
  3. kolo old-timerů a minimakety starty ze země 8

00
 - 10 hod. 

  4. kolo tj. FLY OFF old-timerů a minimakety starty z ruky 10
00

-12 hod 
      vyhlášení výsledků a předání cen  cca    13

00
 hod. 

 

 Noclehy : pro 12 soutěžících přímo na letišti v zařízení aeroklubu, nebo vlastní stan 

    dalších 12 pak  v penziónu Na Kytnerce v Medlánkách   
    tel. 732 738 563 , kytnerka@email.cz  

    Neptun (perfektní v krásném prostředí na vých. břehu, ale dost drahé) 
  

Přihlášky a vklady :   senioři  100 Kč, nevýděleční 50 Kč, se platí za každou kategorii 
do 30. 4. 2011 na adresu : Ing. Lubomír Koutný  Záhřebská 33   
Brno  616 00   tel. 530 312 800  e-mail   koutny.lubomir@seznam.cz 

 

Parkování  :       na letišti pouze na vymezeném parkovišti 
 

Bezpečnost  : na letišti bude normální plachtařský provoz, místo startů  
     po dohodě s řídícím létání, dbejte pokynů pořadatele,   
     zásadně nesmíte přes dráhu startujícího, nebo přistávajícího  
     letounu 
 

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

Hlavní sponzoři : Vilém Petřík, ÚMČ Medlánky, IKARA, Reichard Models, RD-STAVsro 
 
 



OPENSCALE     2012   

 

MEDLANKY RUBBER  international competition rubber powered scale and  old-timer 

PETRIK CUP  rubber and CO2+eletric powered scale and old-timers BV -  for youth   

Schneider Cup   FLY OFF  

 

Place :    static part - aeroclub restauration, its large tent 

        flying part - airfield Brno - Medlánky 

 

Categories :  MEDLANKY RUBBER for rubber powered and CO2+eletric powered      
scales by Czech rules an rubber powered old-timers by SAM 78 with fixed   
prop. till 1954 year. 

     Total winners  will get prize + cup, nice prizes for 2. and 3. in line  
All categories will  be fly by Czech rules (1/20 scale is necessary for Czech 
competitors only) and SAM 78 for old-timers BV-1 and BV-3 maximum 90s  
BV-min (old-timers scale) maximum 60s.  FLY OFF - will give  the total 
winner (only one unlimited flight), or if will be not a more persons with 3 x 
maximum, the winner is the man, who has model with maximal sum of 
three flights. 

     PETRIK CUP for youth till 15 years with rubber powered scale and 
   old-timers. The best pupils will get prize and cup, all others prizes  

   Schneider Cup FLY OFF seaplanes only 3 mass starts, no static part 

   

Date        : Saturday  26
th 

 May 2012 static part :, presentation, registration  

          12 p.m static  qantitation scales 12 – 14
45

, briefing transfer to airfield 14
50

 - 19
00 

flying part + arrange jury and programme precision by weater   

1. round old-timers + 1/20 scale HL + FLY OFF  Schneider Cup  15
00

-17
00

 

  2. round old-timers + 1/20 scale ROG 17
00

  - 19
00    

after it will be 
  AIRFIELD PARTY in a large tent Near Damaged Prop restaurant   

  Sunday  27
th

 May 2012 
  3. round old-timers + 1/20 scale ROG   8

00
- 10

00
 a.m. 

  4. FLY OFF old-timers + 1/20 scale HL  10
00

  a.m. - 12
00

 a.m. 
           Prize giving and winners decoration 13

00 

 

Accommodation : 12  apartments and two bed rooms in pension Na Kytnerce at  
   Medlánky tel. 732 738 563, kytnerka@email.cz 

hotel :             Neptun (very nice, but more expensive at the east side of Brno lake) 
  

Registration :  entry fee senior 100 Kč, junior + pupil 50 Kc for each class, till   30. 4. 12  
           address : Lubomír Koutný  Záhrebská 33 Brno 616 00  Czech Rep. 
             tel.:  420  530 312 800   E-mail :  Koutny.Lubomir@seznam.cz 
   

Parking  :   at airfield in the limited place only 
 

Safety  : There would be sailing traffic on Medlánky airfield, keep the organisator 
    instructions, don’t cross the runway if a plane is take off or if it is landing !    
    whole competition is in calendar CMMS (safety for a 3..person a pity) 
 

Organisators :   Brno  old-timers and friends of little models 
 

The sponsors: Vilem Petrík, UMC Medlánky, IKARA, Reichard Models, RD-STAV ltd 


