О Б Я В А
Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ) съвместно с ръководството на СПГЕ „Джон Атанасов”
обявяват състезание за най-добър водач на радиоуправляем електромобил „Бързи и екологични”

РЕГЛАМЕНТ:
1. В състезанието могат да участват ученици от СПГЕ без ограничение, но в класирането участват само тези навършили към деня на
състезанието 16 години.
2. Учениците участват със свои (или под наем) радиоуправляеми модели (един автомобил може да участва само веднъж във всяка
дисциплина).
3. В състезанието дванадесетокласниците участват извън класирането.
4. Състезанието ще се състои от две дисциплини – за бързина и за тяга в два класа, според големината.
5. Класирането ще се извърши от жури в състав:
Председател: г-н Илия Левков – Председател на УС на ИКЕМ
Членове: инж. Иглика Неделчева-Директор на СПГЕ, инж. Йорданка Динкова-ПДУПД на СПГЕ, инж. Кирил Конов-Главен учител, инж.
Димитър Момчилов-Старши учител, г-н Иван Горов-Старши учител, Боян Хаулев от 12 ”Е” клас
6. Технически изисквания към електромобилите:
- радиоуправление – движение напред-назад и наляво-надясно
- акумулаторно захранване – организаторите ще осигурят фотоволтаична зарядна станция за безплатно зареждане
- зимни гуми с грайфер не по-малък от 4 mm, аптечка, пожарогасител, застраховка «Ученическа отговорност»
- забранени са допълнителни ускорители, като „нитро”, ядрени реактори, турбодизели и други подобни, замърсяващи
околната среда устройства, както и мръсни номера заимствани от „Need for speed” и “Бързи и яростни”
7. Изисквания към водачите:
- до 5 неизвинени отсъствия и до50 извинени отсъствия
- успех от първия срок – по-висок от Добър 4.00
- за притежателите на СУМПС – да нямат неплатени фишове и актове от пътна полиция
8. Регистрация на водача и автомобила за състезанието: до 12 часа на 27.02.2015 г. при инж. Кирил Конов
9. Елиминации – 11.03.2015 г. в СПГЕ ФИНАЛ: 12.03.2015 г. на TEST DRIVE на щанда на ИКЕМ в ЕКСПО ЦЕНТЪРА
9. НАГРАДИ:
Класираните на първо и второ място ще посетят на разноски на ИКЕМ парад на електромобили в гр. Измир, Турция, 19-22 май
2015 г.
Всички останали участници ще получат различни утешителни награди от организаторите.

