SÄÄNNÖT v. 20.7.2020

RC-sähköveneiden kilpailut Savitaipaleella Olkkolan rannassa la 8.8.2020
Kilpailussa sovelletaan kansallisen sähköveneluokan FSR 28E sääntöjä:
TEKNISET SÄÄNNÖT
Kilpailun järjestäjä lainaa (5 kpl) sopivia veneitä. Veneillä voi harjoitella alla olevan
aikataulun mukaisesti.
Veneen koko, runkotyyppi ja rakenne on vapaa alla mainituin poikkeuksin,
yleisimmin kokonaispituus on 450-650mm. Potkuri on vapaa.
Vene saa olla itse oikaiseva. Moottorin tyyppi ja koko on vapaa. Yleisimmin
käytössä olevat moottorit ovat halkaisijaltaan 28-29,5mm. Harjaton sisä- tai
ulkopyörijä. Akun kennomäärä on vapaa, maksimi kapasiteetti 40Wh. Akku voi
olla esim. 7,4V (2S) 5400mAh tai 11,1V (3S) 3600mAh. Riggeri-tyyppiset
monipiste rungot ovat kiellettyjä. Yleisimmät venerungot ovat mono tyyppisiä.
Radio-ohjauslaitteen tulee olla EU määräykset täyttävä ja hyväksytty. Sallitut taajuudet ovat: 2.4Ghz, 40Mhz ja
27 Mhz. Kilpailijalla pitää olla 2 eri taajuutta käytössään, mikäli kyseessä ei ole 2,4Ghz radiolaite. Kilpailijalla
pitää olla radiolaite, joka sallii minimissään 10 samanaikaista kilpailijaa.
Veneeseen pitää voida kiinnittää kilpailunumero niin, että numero näkyy ajolaiturille

KILPAILUN SÄÄNNÖT
Kilpailijalle ei ole ikärajoitusta. Kilpailijamäärästä riippuen ajetaan useita karsintaeriä. Erässä
enintään 5 ajajaa. Jokaisessa erässä ajetaan 3 lähtöä ja niissä 5 kierrosta, joiden tulos
summataan. 2 parasta nousee jatkoerään ja lopuksi loppukilpailuun (Finaali), jossa ajetaan 10
kierrosta. Lähtö suoritetaan vene lähtötelineeltä tyyppisesti (avustaja suotava). Aja komennolla
vene lähtee ja ajetaan erä.
Alku- ja välierissä ensin maaliin tullut saa 10 pistettä, toinen 7 pistettä, kolmas 5 pistettä, neljäs 3
pistettä ja viides saa 2 pistettä. Jos ei tule maaliin 1 minuutin kuluessa edellisen viimeisen ajajan
maaliin tulosta katsotaan keskeyttäneeksi ja saa 1 pistettä.
Kilpailun Jury tekee tarvittaessa ratkaisuja.
Mikäli kilpailussa on vähintään kolme osallistujaa, voittaja on Savitaipaleen mestari 2020.
Kilpailussa menestyneille jaetaan palkintoja.
Aikataulu: Ilmoittautuminen kilpailuun viimeistään pe 7.8.2020 klo 16:00. Ennakkoilmoittautuminen
suositeltavaa!
Toimenpide
Järjestelytyöt
Tapahtuma avoinna
Harjoitusajot
RC -kilpailut
Purkutyöt

perjantai 7.8.2020
klo 14-18
klo 16-18

lauantai 8.8.2020

Varapäivä su 9.8.2020

klo 10-16
klo 10-12
klo 13-15
klo 16-18

klo 10-16
klo 10-12
klo 13-15
klo 16-18

Tapahtuman järjestäjä: Savitaipaleen aurinkosähkö ry, Aurinkovene hanke.
Ilmoittautumiset puheenjohtaja Kari Kotirinta, 050 4532032, kari.kotirinta@gmail.com.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

