
2018 Návrhy na zmenu pravidiel

Člen rady : Vasil Pavljuk (moje poznámky sú červené)

Áno Nie Zdržal
sa Paragraf Opis

nie a) 2.1
2.1 Hmotnosť
Zvýšiť maximálnu hmotnosť modelu na 2500g.

- Nesúhlasím, bude problém s organizovaním  súťaži
(vid aj problém veľké rakety)

nie b) 2.3.1

2.3.1 Počet stupňov
Zrušenie pravidla 2.3.1-motory zapálené naraz sú jeden
stupeň. T.j. v prípade soyuza sa spodok s boostrami počíta
ako dva stupne.

- Nesúhlasím, dáva to prednosť jednej predlohe, a je to
ťažko definovateľné pre rozhodovanie

ano c) 2.4
2.4 Construction Requirements
Zvýšiť priemer druhého stupňa na priemer ktorý je stanovený
kategóriou...číže S1b by každý stupeň mal priemer 40.

ano d) 2.4 2.4 Construction Requirements
Zvýšiť priemer druhého stupňa na 25mm.

nie e) 4.3.4
4.3.4 Assisted Launch
Zákaz používania piston pre  S1, S2 a S5 Nesúhlas. Až bude
v pravidlách presne definované čo je to piston, tak prosím

ano f) 4.4.2

4.4.2 Model Marking and Identification
Minimálnu veľkosť značenia na každý stupeň zmeniť na 4mm,
číže licencia veľká aká je nemusí už byt, stačí 4mm čo až
toľko nezničí vzhľad makety.

- Súhlas

ano g) 4.6
4.6 Disqualification
Stanovenie minimálneho letového času 30s, v prípade že
model menej, štart je DQ.

ano h) 6.1
6.1 Class S2 (Payload Altitude Competition)
Definícia záťaže na fi40 a hmotnosť 28g. Tiež doplnenie že
záťaž nemusí byt závažie, ale aj kamera a pod.

ano i) 8.1
8.1 Definition/Description
Doplnenie paragrafu na pravidlo že S4 nemusí používať jeden
kanál na determak, ale môže použiť napr. na smerovku.

nie j) 9.8

9.8 Conditions of Model for Judging
Stanovenie pozície motorov v makete. Návrh je že ak motor
prekročí za trysku o viac ako veľkosť jedného priemeru príde
penalizácia 20b.
-Nesúhlasím, je to ťažko merateľné a nemá to prakticky
význam. Návrh, odrátať body za motory ktoré nie sú v tryske.



nie k) 9.9
9.9 Maximum weight and impulse
Zvýšiť maximálnu hmotnosť v kat S7 na 2500g a impulz na
160Ns. –Nesúhlasím z hľadiska bezpečnosti a tiež aj ako som
naviedol v bode a).

nie l) 9.11.4

9.11.4 Degree of difficulty
Doplniť klauzulu že ak model nebol na súťaži 15 rokov tak
prideliť 20b ak sú dva tak 10 atd. –Nesúhlasím, pravidlo je tiež
nemerateľné, a nikto nevedie databázy, tiež jedna sa skôr o
našitie pravidiel na jednu predlohu

ano m) 9.11
9.11 Scale Judging
Doplnenie o zverejnenie aj výsledkov za let od každého
bodovaca –Súhlas, ale až po súťaži, administratíva by bola
nemožná počas súťaže.

? n) 10.1
10.1 Definition
Doplnenie o vetu že počas bodovania a letu S5, okrem
motora, obalu návratového zariadenia a altimetra nič nesmie
byt zmene alebo odstránené. Zdržať sa alebo nie

nie o) 11.6
11.6 Sub-Classes
 Uvedenie S8D/P ktorá je rovnaká proporčne ako S8E/P, iba
slabší impulz.

nie p) 11.7.6

11.7 Class S8E/P (S8D/P) Radio Controlled Rocket Glider
Time Duration and Precise Landing Competition
11.7.6 Class S8D/P
Uvedenie S8D/P ktorá je rovnaká proporčne ako S8E/P, iba
slabší impulz a menšie rozpätie

nie q) 11.7
11.7 Class S8E/P Radio Controlled Rocket Glider Time
Duration and Precise Landing Competition
Pevných 5 kôl pre S8E/P

ano r) 11.7
11.7 Class S8E/P Radio Controlled Rocket Glider Time
Duration and Precise Landing Competition
Protinávrh pre počet kôl v S8E/P, návrh je 3+1 pre svetový
pohár a nižšie súťaže, a 4+2 pre ME/MS.

ano s) 12.1
12.1 General (consequential changes to 12.3.3 & 12.3.4)
Doplnenie o klauzulu že je možné odhodiť ochranný obal
rotora ako napr. aj v kat. S3/6. Súhlas -  tvrdo presadzovať

ano t) Annex 1
Workmanship Judging
Dodatok, ktorý bol vymazaný ohľadné predlohy bez
stabilizátorov. Jedna sa o spriemerovanie bodov za trup a
hlavicu a doplnenie do tejto kolónky. Súhlasím

nie u) Annex 2; 4.
4. Specific Events – d. Scale Events.
Definícia predlohy, vyjasnenie. Znenie samostatného návrhu
neni presne špecifikované, treba popracovať na znení.

ano v) Annex 3; 3.
3. Contests.
Paragraf stanovujúci zverejnenie kompletného bulletinu 30 dni
pred začatím svetového pohára. Súhlasím



ano w) Annex 3; 4.
4. Points Allocation.
Paragraf doplňujúci prideľovanie bodov do SP v kat. S8E/P.
Návrh je nepripočítavať body za finále ako to je aj v iných
kategóriách.

ano x) Annex 4; 7.

7. Awards.
V hodnoteni SMIR (hodnotenie najlepšieho raketaka) rozdeliť
do kategórii najlepší junior senior a udeliť mu titul “Svetový
raketový modelár roka”. Taktiež udeliť diplomy a poháre ako
aj za SP.

Komentár:
…pri bodoch c2.4 a d 2.4  je jedno ktorý návrh, súhlasíme so zvýšením priemeru druhého
stupňa.
…pri bode e 4.3.4  sme  z anglického textu pochopili že im ide iba o zákaz nášho typu pistonu,
ktorý ide do vnútra modelu. Preto nesúhlasíme, Vasil pridal tú poznámku o definovaní pistonu,
to tiež v pravidlách chýba. V prípade ak by šlo o zákaz akého koľvek  pistonu alebo pretlakového
štartu tak súhlasíme.
…samozrejme v rámci diplomacie môžeš niekde ustúpiť aby si mal zas inde podporu.

Pre nás sú dôležité body o tom pistone, o riadení raketoplánu S4, prípadne zväčšenie priemeru
2. stupňa pri S1.


