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“PAM CUP DRONE RACING 2019” 
WORLD CUP  

 
The race: The race is organized by Model club -Plovdiv and the Bulgarian Aeromodelling 

Federation and is held for model aircraft of the F9U class. The event is with the 
rank of world cup. “PAM CUP DRONE RACING 2019” is a FAI sanctioned 
event F9U.  

 
Class:    PAM Cup is an open world cup for model aircraft of the F9U class. 
 
Date:                           14 – 15 september  2019 г.             
 
Location: The city of Plovdiv, Rowing canal, stadium 5 next to Plovdiv Stadium. 

Coordinates:  42.148790, 24.718114 . 



 

2019 

Website: http://www.pamcup.com/ 
 

 

Rules: 1. The race is held by the rules of FAI Section 4 - Aeromodelling Volume F9u Drone 
Sport 2019 Edition Effective 1st May 2019 

                                     

https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/wcup_drones/sc4_vol_f9_dronesport_19
-3_0.pdf 
2. Only pilots with completed registration at www.pamcup.com will be allowed 

to enter the race  
 

Frequency: According to the FAI rules. Frequencies:Video 5.8 GHz 
1. VTX Frequency and seating will be assigned using the MGP platform and a 

race schedule for day 1 will be posted. Please get familiar with the 
schedule in order for us to have more time flying and less time "blabing" 
on the mic. 

 
Language: Bulgarian and English 
 
Contestations: 50 euros  
 
Contest director            Radoslav Radkov 
 
FAI Jury president    Sotir Lazarkov 
 
Starter                            Anton Pulyiski  
 
 

Drone Arena provides logistics support to Aeromodelling Club Plovdiv, 
providing the timimng system and experts for the race. 

 
        
Schedule: 
 
Friday  13 September:  
   Arrival, accommodation. 
 
Saturday  14 September    F9U 
   09:00 - 09:30  Registration. 
  09:40 - 10:00  Briefing. 
  10:00 - 12:30  Trial runs, training. 
  12:30 - 13:30  Lunch break. 
  13:30 - 17:00  Qualification. 

20:30   Party 
 

Sunday  15 September        :   F9U  

09:00 - 12:30  Eliminations. 
12:30 - 13:30  Lunch break.  
13:30 - 15:30  Finals. 
15:30   Awards, closing.  

 
Warning:  The organisers are not guilty for any damage done to property and the health of 

the participants. The participants are personally responsible for the damage done 
to themselves or to other participants. 

http://www.pamcup.com/
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Participation fee:  For Seniors 20 euros. For Juniors – without fee. 

 

Регистрация:  The registration for the participants is held on the website 

www.pamcup.com or by email on:  modelklubplovdiv@abv.bg  

The following needs to be given in the registration form: 
- Name and last name 
- Country /team/ club. 
- FAI number or national license. 
- Contact information 

 
 
Registration deadline: Not later than the 8 of September 2019 
 
Results:  The intermediate results will be posted while the race is running. The end results 

will be posted on the official webpage of the race www.pamcup.com not 

later than 3 days after the end of the race 
 
Prises:  - First place: medal and cup  
  - Second and third place: medals. 
Transport and 
 accomodation:  We offer a hotel located near the city center. Please see the section for 

accommodation on our website www.pamcup.com 
 
 

Contacts: For contacts in English: 

 
Radoslav Radkov 

Ph.: +359894448240 
Е-mail: 

modelklubplovdiv@abv.bg 

 
 Sotir Lazarkov 

Ph.: +359878877665 
E-mail: slazarkov@gmail.com 

 

 

 

 

Световна купа 
„PAM CUP дрон рейсинг 2019“ 

 
Състезанието: Oрганизатори на състезанието са Модел Клуб-Пловдив и Българската 

Федерация по Авимоделизъм. То се провежда за авиомоделнен клас F9U.  
Състезанието е с ранг на световна купа. 

 
Класове:  PAM Cup е отворен световен турнир за клас F9U.              
Дата:                           14 – 15 септември 2019 г.             
 
Място  
на провеждане: Град Пловдив, Гребна база, игрище 5  до Стадион Пловдив,. Координати 

42.148790, 24.718114. 

Сайт на  

mailto:modelklubplovdiv@abv.bg
http://www.pamcup.com/
mailto:slazarkov@gmail.com
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състезанието: http://www.pamcup.com/ 
 

Правилник: Състезанието се провежда съгласно правилниците на FAI валидни за 
2019г. 

https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/wcup_drones/sc4_vol_f9_dronesport
_19-3_0.pdf 

1. Само пилоти със завършена регистрация на страницата на 
www.pamcup.com ще бъдат допускани; 

 

Честоти: Съгласно правилника на FAI. Честоти 2.4 GHz, 5.8 GHz; 
 
                                    Видео честотите и местата ще бъдат разпределени предварително 

     . Също така и график на състезанието за първия ден ще бъде 
публикуван предварително. Моля запознайте се с графика за първия 
ден за да не се губи излишно време. 

 
Език: Български и Английски 
 
Контестации: 50 евра (Само в писмена форма)  
 
Съдии: Президент на FAI съдиите - Сотир Лазарков  
 
Система за засичане и стартиране на състезанията - Антон Пулийски 
 
Директор на състезанието - Радослав Радков  
 
 

Drone Arena осигурява логистична подкрепа на Модел-Клуб 
Пловдив, осигурявайки електронно засичане на състезанието. 

 
Програма: 
 
 
Петък  13 септември:  
   Пристигане. Настаняване. 

 
Събота  14 септември     F9U  
 

   09:00 - 09:30  Регистрация на участниците. 
  09:40 - 10:00  Откриване и брифинг за съдии и участници 
  10:00 - 12:30  Тренировка на състезателите и запознаване с трасето 
  12:30 - 13:30  Обедна почивка  
  13:30 - 17:00  Квалификационен кръг 

20:30   Банкет  

 
Неделя  15 септември        :   F9U 

09:00 - 12:30  Елиминации 
12:30 - 13:30  Обедна почивка  
13:30 - 15:30  Финали 
15:30   Награждаване на победителите и закриване.  

 
Забележка:  Организаторите не носят отговорност за каквито и да е вреди както на 

имуществото, така и на здравето на участниците. Участниците са лично 
отговорни за вредите, които са нанесли на себе си или помежду си.  
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Такса правоучастие: За Seniors 20 евра. За Juniors - без такса. 

 

Регистрация:  Регистрацията за участие се извършва на сайта на турнира 

www.pamcup.com или на електронен адрес  modelklubplovdiv@abv.bg  
В регистрационната форма да се посочва: 
- Име и фамилия 
- Държава /отбор/ клуб 
- Номер на FAI или национален лиценз 
- Данни за контакти. 

 
 

Краен  
срок за регистрация: Не по-късно от 8 септември 2019 
 
 
 
Резултати:  Междинните резултати ще се публикуват по време на състезанието. 

Крайните резултати ще са публикуват на официалната страница на 

състезанието www.pamcup.com не по-късно от 3 дни след 

приключването.  
 
 

Награди:  - За класиралите се на първи места: медал и купа 
  - За класиралите се на втори и трети места: медал 
 
 

 
Настаняване :  Предлагаме хотел, разположен близо до градския център. 

Моля, вижте секцията настаняване в сайта на състезанието. 
 

Контакти: За контакти на английски: 

 
Радослав Радков 

Тел.: +359894448240 
Е-mail: 

modelklubplovdiv@abv.bg 

 
Сотир Лазарков 

Тел.: +359878877665 
E-mail: slazarkov@gmail.com 
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