Indbydelse til

Limfjordsstævnet:

World Cup i Speed og combat
Aviator’s Modelflyvere indbyder hermed nuværende og forhenværende modelflyvere i
Danmark og hele Europa til Limfjordsstævnet 2013.
I år afholdes dette traditionsrige stævne lørdag 18.maj og
søndag 19.maj.
Konkurrencereglerne følger FAI-sporting code, samt
Linestyrings-unionens regler for de nationale klasser, med de
seneste ændringer og tilføjelser fra www.modelflyvning.dk
Stævnet er den største modelflyvebegivenhed indenfor en
radius af 1000 km, med mange udenlandske deltagere af høj
klasse.
Stævnets adelsmærke er at "vi jo alle gør det for at more os",
selvom der kæmpes på højt internationalt niveau, er der
masser af plads til begynderen, der gerne vil snuse til den
internationale atmosfære.
Det er som vanligt gratis at campere ved banerne, i ”roughen”, bagved klubhuset,
pladsen er begrænset og efter ”først til mølle”, forholdene er primitive, men klubhuset
rummer de basale faciliteter, WC og varmt vand.
Der kæmpes om guld-, sølv- og bronce-medaljer, samt om vandrepokaler til vinderne.
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Noter:
F2A: Sikkerhedsburet har radius 22meter (gl. regel)
F2B: Antal dommere efter danske regler, derudover lig FAI.
F2C: Antal dommere og tidtagere efter danske regler, derudover lig FAI.
Good-Year: F2F modeller med 15ccm tank er også tilladt, med samme motorregler som Goodyear modeller (Venturi: 4mm Ø for stål cylinder, 3mm Ø for aac, abc o.l., fri for motorer
fra den gamle positivliste)
F2D: Adgangsbegrænset til 35 piloter, optages i tilmeldingsorden (flere kan vi ikke nå at
afvikle ”i hullet” ved klubhuset). Der udleveres ikke brændstof. Mere information,
tilmelding, deltagerliste osv., på Henning Forbech’s, hjemmeside www.F2D.DK

Obs:

World cup afholdes i år i klasserne:

F2A speed og F2D kampflyvning
Du skal have en gyldig FAI-licens, har du ikke det, så kontakt
sekretariatet på info@modelflyvning.dk , eller læs videre her:
http://modelflyvning.dk/sekretariatet/sportslicenser.aspx

Tidsplan: Fredag 17.maj

Ankomst og fri træning
19.00 - 20.00 Check-in
Lørdag 18.maj
9.00 - 9.45 Check-in, fortsat
9.00
Konkurrencestart – F2D
10.00
Konkurrencestart - øvrige
19.00
Barbecue
Søndag 19.maj
8.00
F2D – fortsat
9.00
Konkurrencer - fortsat
15.00
Finaler (ca.)

Startgebyr:

50 euro (350 kr.) pr. mand m/k, for klasse F2D Combat (uden brændstof)
25 euro (175 kr.) pr. mand m/k, for første klasse og F2D-junior
15 euro (110 kr.) pr. mand m/k, for hver efterfølgende klasse

Efteranmeldelsesgebyr: 50 kr. pr. mand.
Banket: 25 euro(175 dkr) kr. pr. mand m/k
15 euro (110 dkr). pr. barn (under 15 år).
Betaling: betales på pladsen.
Tilmelding senest: Søndag 5. maj:
F2D Combat: via formular på WWW.F2D.DK
Øvrige klasser:
Helst på formular på hjemmesiden: http://www.aviatorsmodelflyvere.dk/,
Eller på mail (og ang. information i øvrigt) til:
Carl Johan Fanøe
Guldbækvej 15, Brønden
DK-9352 Dybvad
tlf.: +45 29 92 26 80:
Mailto:cjf@privat.dk

