УБ

ВО
З

КЛ

Д

ЕН СПОР
ЛОВ
ТС
КИ
ОП
Х
У

12 ‐ 13 мај 2018

вск РЦСК ‐ Скопје | 300 0000040773 34 | Комерцијална Банка АД ‐ Скопје
ЕДБ : 4057017536792 | info@rcsk.mk | www.rcsk.mk | www.majﬂaj.mk

ПОКАНА

за учество на
трет интернационален собир за воздухопловно моделарство
МАЈ ФЛАЈ

12-13.05.2018

се издава на
_____________________________________________________

Настанот е официјално регистриран во :
- Агенција за Цивилно Воздухопловство на РМ
- Воздухопловна Федерација на Македонија
и истиот ке се одржи на спортски аеродром Стенковец - Скопје
во прилог на поканата е :
- Програма на настанот
- Краток опис на настанот

Овластено лице

Иван Христов
име и презиме

потпис и печат
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ПРОГРАМА
Сабота 13 мај 2018
11:00 - 14:00
- Отварање на МАЈ ФЛАЈ 2018
- Ревијални летови на авиони,едрилици и хеликоптери
- Тренинг летови за FPV мултиротори
14:00 - 15:00
- Ревијални прелети на авиони и хеликоптери од Македонското
спортско воздухопловство
15:00 - 17:00
- Ревијални летови на авиони,едрилици и хеликоптери
- Квалификациски летови за FPV мултиротори
17:00 - 18:00
- Забава со рок,панк,метал и поп бендови
- Шоу летање

Недела 14 мај 2018
11:00 - 15:00
- Ревијални летови на авиони,едрилици и хеликоптери
- Натпреварувачки летови за FPV мултиротори
15:00 - 16:00
- Сумирање резултати од натпревари
- Шоу летање
16:00 - 17:00
- Доделување на медаљи и сертификати на натпреварувачите
и учесниците
- Затварање на МАЈ ФЛАЈ 2018

Сабота и Недела

13 - 14 мај 2018

12:00 - 16:00
- Поставени симулатори на кои може да проба да лета секој и модели со инструктори
за оние кои се заинтересирани да навлезат во моделарството
- Мини FPV натпревар на кој ке учествува публиката
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За МАЈ ФЛАЈ

About MAJ FLAJ

Интернационален собир на моделари и
размена на искуства од ревијален вид со
презентација на радио контролирани
воздухопловни модели – „МАЈФЛАЈ„
Стенковец , Скопје, Македонија.

International revue meeting of the Modellers
and exchange of the experiences with
presentation of the radio controlled aircraft
models – “MAJ FLAJ” – Stenkovec, Skopje,
Macedonia.

Настан од отворен карактер на кој ќе се
промовираат сите категории на радио
контролирани модели, ќе се презентираат
достигнувањата на Македонските моделари
и пилоти, ќе се споделат нивните искуства,
но и ќе се разменат со искуствата на
интернационални моделари и пилоти
учесници во натпреварувачки и ревијални
собири од интернационален карактер.

The event is open to public where all categories
of the radio controlled aircraft models will be
promoted, the achievements of the
Macedonian modellers and pilots will be
presented, the experiences will be shared, the
exchange of the experiences of the
international modellers and pilots and their
achievements of the international competitions
will be presented.

ВИЗИЈА: Да се промовира бенефитот и
уникатноста на радио контролираното
моделарство како спорт и хоби и да се
прошират и зацврстат долгорочните врски
со интернационални и регионални клубови и
нивните членови.

VISION: To make the radio controlled aero
sports one of the most recognizable sport and
hobby in the region and strength the long term
relation with International and Regional Clubs
and their members.

МИСИЈА: Да се овозможи и направи
пристапно уникатно искуство на сите
обожуватели на овој атрактивен спорт и хоби
кој воедно носи и бројни придобивки во
креирање на здрави навики и стил на здрав
живот преку престој во природно
опкружување со што крајно и се стекнуваат
врски и вмрежување со луѓе со слични
интереси преку лична, клубска промоција,
но и промоција на матичната земја.

MISSION: To deliver an unique experience for
all those passionate about extraordinary sports
and hobbies while promoting the healthy life
style beneﬁts of it as well as enhancing the
country's international proﬁle with a main goal
of becoming one of the best international RC
aero sport events in the ﬁeld

