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sonique_stz

Регистриран на: 02
Мар 2009 17:20
Мнения: 15

 АВИО

Това са снимки от състезанието за купа РЕА 2009, на авиопологона в град Правец

Състезанието е за класовете: F3K (планери, стартирани от ръка), F5Bul
(електропланери) и F3JR (планери, стартирани с помощта на ластик и корда - за
начинаещите планеристи).

Заради общо 3-те състезания, броят на участниците беше малък – около 30
авиомоделисти.
Но напук на това, тръпката и емоциите бяха на "max"...



По всичко личеше, че състезатели са изключително старателни, тренирани и не
на последно място – обичат своето хоби – авиомоделизма

Най - малките участници бяха най - атрактивни!
Въпреки възрастта им (около 10 годишни), те поразиха всички с уменията си,
най - вече в хендлънча...

Пълен репортаж от купа РЕА, очаквайте скоро в предаването "Искам да летя",
само по Хоби ТВ!

11 Май 2009 14:22



ristis

Регистриран на: 13
Май 2009 22:59
Мнения: 1

 Re: АВИО

Здравейте,
на този адрес-> http://modelistika.com/showthread.php?p=88849 ще намерите
снимки от провелото се състезание по авиомоделизъм в Сливница, на което бяха
и ваши репортери от Ст. Загора.

На 13.14 юни в гр. София, на езерото в кв. Дружба ще се проведе годишния
републикански турнир по FSR-V (скоростни радиоуправляеми скутери), на което
аз и колегите ми сме организатори. Програмата на състезанието ще намерите на
http://web.elsys.bg/fsr/programa_sofia.htm. Надяваме се на присъствие от ваша
страна.

Поздрави

Христо Йорданов

14 Май 2009 10:01

sonique_stz

Регистриран на: 02
Мар 2009 17:20
Мнения: 15

 Авиошоу Крумово

На 23-ти и 24-ти май на летище Крумово се проведе седмият международен
авиационен фестивал “Небе за всички” BIAF-2009.

Атрактивните въздушни демонстрации от Сърбия, Турция и Франция спряха дъха
на зрителите.

Най- силно впечатление направи авиогрупата от Турция, която изпъстри небето в
различни цветове и фигури.

Военновъздушните сили на Република България участваха в авиационния
фестивал с провеждане на въздушни демонстрации и наземен показ на
авиационна техника и въоръжение.



Във въздушните демонстрации участваха екипажи от авиобазите в Крумово,
Граф Игнатиево и Безмер с вертолети БЕЛ-206, Ми-24, Ми-17 и AS 532 "COUGAR"
и със самолети МиГ-21, МиГ-29 и Су-25.

Пълен репортаж от събитието очаквайте скоро по Хоби ТВ!

25 Май 2009 16:35

sonique_stz

Регистриран на: 02
Мар 2009 17:20
Мнения: 15

 „Стендов моделизъм”

В Националния военно- исторически музей в София се проведе Пета открита
изложба – конкурс за мащабно умалени модели на „Клуб стендов моделизъм -
България”.

Поредната изложба на Клуб "Стендов моделизъм - България" се утвърди като
една от най-стойностните хоби-прояви у нас.



И по мнения на моделисти е безспорно най-доброто изложение на стендови
модели.

Интересът беше много голям, но най -сладки и въодушевени остават
децата...като в сладкарница...

Организацията беше на ниво, като се започне от приемането и регистрирането на
модели, до самото връчване на наградите.

Съдиите споделиха, че им е изключително трудно да отсъждат измежду всички
тези прекрасни модели...



На изложбата конкурс за стендови модели бяха представени общо 229 модела, от
България, Гърция, Румъния и Сърбия.

Последна промяна sonique_stz на 04 Юни 2009 15:03, променена общо 1 път

04 Юни 2009 10:46
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 Републиканското по авио - и ракетомоделизъм за деца - Ловеч

За поредна година град Ловеч стана домакин на Републиканското състезание по
авио - и ракетомоделизъм за деца до 12-ти клас.

Участваха отбори от гр.София, Пловдив, Бургас, Дупница Плевен, Габрово,
В.Търново, Пловдив, Шумен, Троян, Търговище, Д. Митрополия, Левски и други.



В условията на голяма конкуренция Общински Детски Комплекс -Ловеч успя да
извоюва комплексното първо място.

04 Юни 2009 14:33

modelar

Регистриран на: 16
Апр 2009 17:34
Мнения: 1

 Re: АВИО

Бихте ли публикували и друг снимков материал на авиомодели
с малко технически данни и спортна информация за класовете
модели.Благодаря предварително.

Георги Минков - Харманли
0889 79 94 74
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25 Фев 2010 11:16

silvestar67

Регистриран на: 20
Фев 2011 17:05
Мнения: 1

 Re: АВИО

Виж този адрес http://shop.lindinger.at/product_info.p ... ts_id=6921

20 Фев 2011 19:21
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