
MICRO MAGIC CUP 2017
seriál mistrovství České republiky

Kategorie: Micro Magic – stavební pravidla dle Micro Magic Association, viz  www.rc-plachetnice.cz
Jízdní pravidla:  ISAF – The Racing rules of sailing for 2013 – 2016
Organisační zajištění: Pořadatelem a hlavním organisátorem KLoM Kolín 
  Lo-30     16.4.2017 KLoM  Kolín-Vavřinecký rybník
  Lo-31     27.-28.5.2017  Jacht klub Mariánské Lázně a KLoM Kolín-Regent u Mar.Lázní
  Lo-32     17.-18.6.2017 KLoM Olomouc
  Lo-33     22.-23.7.2017 Junior klub Hradec Králové, Seč
  Lo-34      1.10.2017         KLoM  Kolín-Vavřinecký rybník, vyhlášení výsledků seriálu MMC
Vyhodnocení Micro Magic Capu 2017: Vyhodnocení celého seriálu bude provedeno na poslední soutěži 1.10.2017
Do konečného pořadí seriálu se započítávají 4 nejlepší výsledky. Konečný výsledek se vypočítá pomocí logaritmického 
vzorce v olympijském jachtingu, který zohledňuje počet účestníků v regaty.

BODY=(101+1000*(log(z) – log(p)))*koef.
Body- body které dostane závodník za umístění v regatě p-umístění závodníka v regatě
log-matematická funkce z-počet závodníků zůčastněných v regatě
koef.-koeficient závodu, pro regaty seriálu Micro Magic Cup je koeficient=5
V případě neúčasti závodníka v regatě je mu do hodnocení započítáváno 0 bodů.

Termíny a místo konání:Termíny soutěží jsou závazné. Místo konání bude pořadatelem aktualizováno na  
www.rc-plachetnice.cz , www.plachetnice41.cz a stránkách SMČR lodní mnodeláři sekce „S“. Jednotlivé závody, místo 
konání, časový rozvrh atd.  upřesní  pořadatel nejdéle 3 týdny předem na uvedených  www stránkách.

Přihláška do závodů:Prostřednictvím e-mailu rc.plachetnice@gmail.com nebo na  pesek.ing@seznam.cz. Způsob 
přihlášení na závody mimo Kolín upřesní pořadatel. V přihlášce nutno uvést klubovou příslušnost 
(přiklad : CZE 140-41) a číslo plachet. Neoznámení klubové příslušnosti znamená neuvedení závodníka ve výsledkové 
listině.

Startovné: Pro členy SMČR 100,-Kč na jeden závod a model, pro ostatní 200,-Kč na jeden závod a model.

Orientační časový rozvrh závodů: 8:30-9:30 prezentace závodníků na startovišti
                            9 :30 ranní rozprava s následným prvním startem
                            15:00 poslední start
                            15:30 vyhlášení výsledků a zakončení. 

Zvláštní ustanovení: Všichni závodníci startují se svým modelem na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědni za případně 
způsobené škody. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé na majetku nebo zdraví závodníka. 
Nečlenové SMČR budou v hodnocení vedeni jako závodníci mimo soutěž. 




