KMŽ Žilina-Hôrky, 010 04 Žilina, IČO: 42054206
E-mail: janvanco@azet.sk ; www.kmzhorky.railnet.sk ; www.facebook.com/kmzhorky

Zdravíme železničných modelárov!

Propozície stretnutia konaného s akciou:
1. ročníka „IGRAVA 2018“ s medzinárodnou účasťou
Na stretnutie prisľúbili účasť kluby z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. Hlavná téma je
postavená na prevádzke vlakov z obdobia 70. až 90.rokov 20.storočia na jednokoľajnej
(eventuálne dvojkoľajnej) hlavnej trati s odbočnou lokálnou traťou. Do grafikonu budú zaradené
súpravy s parnými a motorovými rušňami. Nákladná doprava z obdobia RVHP. Rozsah a druh
prepravovaného tovaru podľa povahy a druhu prihlásených staníc.

GVD:

0 – 24 v modelovom čase 1:3 (1:4) , s možnou úpravou podľa potreby

Termín stretnutia:

06.06.2018 – 10.06.2018

Miesto stretnutia:

Mestské kultúrne stredisko v Senici,
Námestie Oslobodenia 11/17, 905 01 Senica
https://goo.gl/maps/g2WPrLHEtCw

Program stretnutia:
príchod do MKS, ubytovanie
stavba layoutu, príprava súprav na grafikon vozové karty, nákladné
listy

6.6.2018

do 17:00
do 21:00

7.6.2018

raňajky
09:00 - 13:00 sprevádzkovanie layoutu , DCC, telefóny
obed
14:00 - 18:00 uzavreté jazdenie podľa GVD
večera
19:00 - 21:00 voľné jazdy, foto, video

8.6.2018

raňajky
08:00 - 13:00 jazdenie podľa GVD / pre školy od 9:00-13:00/
obed
14:00 - 18:00 jazdenie podľa GVD / pre verejnosť od 14:00-17:00/
večera
19:00
uzavreté jazdenie podľa GVD, voľné jazdy, foto, video

9.6.2018

raňajky
09:00 - 13:00 jazdenie podľa GVD / pre verejnosť od 10:00-13:00/
obed
14:00 - 18:00 jazdenie podľa GVD / pre verejnosť od 14:00-16:00/
večera
19:00
spoločné posedenie, uzavreté jazdenie podľa GVD
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10.6.2018

raňajky
09:00 - 13:00 uzavreté jazdenie podľa GVD
obed
14:00
ukončenie stretnutia, zbalenie layoutu a dovidenia o rok.

Účastnícky poplatok:

0,- € , vstupné dobrovoľné

Ubytovanie:

Senica

Strava:

raňajky, obedy a večere

Ubytovanie a stravu zabezpečuje MKS Senica

Obsah prihlášky:
meno; priezvisko; ubytovanie; strava;
prihlásená stanica; traťové moduly;
formáty pre moduly a stanice: *.dwg; *.dxf;
dátové listy staníc;
prihlásené lokomotívy + adresy DCC ; prihlásené súpravy.

Kontakty:
Koordinátor stretnutia:

Michal Gáborík

Ubytovanie, strava:

Ján Vančo

Layout :

Michal Gáborík

Grafikon

Tibor Brics

Doprava

Tibor Brics

Lokomotívy (adresy DCC)

Marián Končelík

+421 905 939 726
+421 905 509 328
+421 905 939 726
+421 903 440 061
+421 903 440 061

kmzhorky@gmail.com m.gaborik@stonline.sk
kmzhorky@gmail.com janvanco@azet.sk
kmzhorky@gmail.com m.gaborik@stonline.sk
kmzhorky@gmail.com tiborko@seznam.cz
kmzhorky@gmail.com tiborko@seznam.cz
kmzhorky@gmail.com marian.koncelik@gmail.com

Rozsah adries:
Slovensko
Česko
Poľsko
Maďarsko

1000-1999
2000-2999
9000-9999
4000-4999

Uzávierka prihlášok staníc a modulov

do 15.2.2018

Uzávierka prihlášok osôb, ubytovania a stravy

do 15.3.2018
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