
Ker smo imeli s terminom 22.4.2017 težave z vremenom 
in kasneje z nepokošeno travo, sedaj objavljamo 

PONOVNI/DRUGI RAZPIS 
MZDTK LJUBLJANA 
ARK KOMAROV 
Hudovernikova 8 
1000 Ljubljana 
 

Astronavtsko raketarski klub Vladimir M. Komarov, Ljubljana 
v soboto, 27. maja 2017 razpisuje in vabi na: 

 

Regijsko tekmovanje modelarjev OŠ Ljubljane 
v kategorijah S3A/2, S4A, S6A/2 in S3B nacional 

in 
Odprto mestno tekmovanje raketnih modelarjev Ljubljane 

S3A/2, S4A, S6A/2 in S3B nacional / ciklus 
 

 
Regijsko tekmovanje modelarjev osnovnih šol Ljubljane v kategorijah raketnega modelarstva S3A/2, S6A/2, S4A in S3B nacional (z 
minimalnim premerom raketnega motorja 18 mm) Tekmovanja se lahko udeležijo vsi osnovnošolci ljubljanske regije, ki bodo 
tekmovali v imenu svojih osnovnih šol v konkurenci regijskega tekmovanja modelarjev OŠ Ljubljane. To tekmovanje bo hkrati tudi 
izbirno tekmovanje za udeležbo na državnem tekmovanju modelarjev OŠ Slovenije v okviru ekipe ljubljanske ekipe. Štartnine ni. 
Tekmovanje bo potekalo po veljavnem FAI pravilniku in nacionalnem pravilniku ZOTKS – www.zotks.si. Izdelana bo samostojna 
ranglista. Najboljši bodo prejeli diplome in kolajne Mestne zveze društev za tehnično kulturo Ljubljana. 
 
Odprto mestno tekmovanje raketnih modelarjev Ljubljane S3A/2, S4A, S6A/2 in S3B nacional / ciklus (min. premer motorja je 18 
mm) Tekmovanja se lahko udeležijo vsi raketni modelarji ne glede na starost ali klubsko pripadnost. Štartnine ni. Tekmovanje bo 
potekalo po veljavnem FAI pravilniku in nacionalnem pravilniku ZOTKS – www.zotks.si. Izdelana bo samostojna ranglista. Najboljši 
tekmovalci bodo prejeli diplome in medalje organizatorja in MZDTK Ljubljana. 
 
Splošno (!!!) Prijave za tekmovanje in overjanje modelov se bo pričelo ob 9.30 uri za vsa tekmovanja, ki bodo čez dan potekala skupno. 
Predvidoma ob 10 uri se bo pričelo tekmovanje v kategoriji S3, sledile oz. tekle vzporedno bodo še kategorije S4, S6 in S3B nacional, 
slednja bo najverjetneje potekala vzporedno in vmes že od začetka. Urnik se bo prilagajal vremenskim pogojem in tehničnim zahtevam. 
Okrog 16.00 ure (oz. takoj po zaključku) bo podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem, ki bo potekala na tekmovalnem poligonu.  
Dobro in raznoliko se opremite, oblecite in obujte, vreme je lahko še zelo hladno (ali pa tudi zelo vroče), lahko dežuje… Prinesite si 
mizice, stolčke in senčnike za lažje delo, dovolj pijače, hrane, piškotov... Povabite starše in prijatelje in skupaj z njimi preživite lep 
raketarski dan v naravi!  
 
Organizator: Astronavtsko raketarski klub Vladimir M. Komarov, Hudovernikova 8, Ljubljana za in v imenu MZDTK Ljubljana. 
Kontaktni telefoni: 041 / 838 803 (Anton Šijanec), 041 / 737 672 (Jože Čuden), 040 / 811 328 (Miha Kozjek) 
 
Kraj in datum: Dobimo se torej v soboto, 27. maja 2017 ob 9.30 uri na poljih severno od Iške vasi in zahodno od Iga. GPS lokacija 
tekmovanja je: (45°57'38.3"N+14°30'09.6"E), glejte tudi povezavo na Google maps 
https://www.google.si/maps/place/45%C2%B057'38.3%22N+14%C2%B030'09.6%22E/@45.9606337,14.5004873,631m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.96063!4d14.502676 
Poligon je na slabi polovici ceste, ki vodi iz vasi Matena proti vasi Iška vas (oboje zahodno od Iga pri Ljubljani), točneje na njenem 
drugem makadamskem delu. 
 
Delegat MZDTK Ljubljana: Jože Čuden 
Glavni sodnik: Marjan Čuden 
Vodja tekmovanja: Anton Šijanec, 
Organizirajo: člani ARK Komarov 
 

OPOZORILO ! ! ! 
Če bi kazalo na izredno slabo vreme, se moramo nujno slišati v četrtek ali petek, da ugotovimo, če 
morda ne bi bilo pametno tekmovanja prestaviti. Ne bi bilo namreč pametno, da naše najmlajše 
"namakamo" v dežju in jim namesto lepega in za mnoge prvega tekmovanja pričaramo slabo 
izkušnjo. Prosimo udeležence, da prevzamete pobudo 
in pokličete eno od naših kontaktnih oseb. Hvala in lepo vabljeni! 

Sekretar ARK Komarov: 
Anton Šijanec 
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