Mistrzostwa Warszawy Młodzików
w konkurencji modeli szybowców halowych F1N pn.

Młody Szybownik
Patronat sportowy - AEROKLUB POLSKI

14 marca 2020 r. – sobota

INFORMACJA I PROGRAM
Organizator
Patronat sportowy
Miejsce
Współpraca
Patronat medialny

Bemowskie Centrum Kultury - Aeromodelklub
Aeroklub Polski
Hala KOŁO, ul. Obozowa 60
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy WOLA
Nasza Gazeta Woli i Bemowa, dlapilota.pl.

Młody Szybownik jest imprezą sportowo-rekreacyjną, dedykowaną dla najmłodszych modelarzy
z Warszawy i podwarszawskich miejscowości. Mistrzostwa rozgrywane są w konkurencji modeli
szybowców halowych F1N i mają charakter zawodów otwartych. Oznacza to, że mogą w nich
uczestniczyć także zawodnicy niezrzeszeni. Przewidujemy udział 100 młodych szybowników.
ZGŁOSZENIA drużyn reprezentujących poszczególne modelarnie – wyłącznie drogą mailową.
Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.bemowskie.pl/projekt/aeromodelklub.
Wypełniony komputerowo formularz należy wysłać drogą mailową na adres Organizatora – w
terminie do 10 marca br.
Warunkiem uczestnictwa (osób niezrzeszonych) jest zgłoszenie się do komisji sędziowskiej w dniu
zawodów, w godz. 9:00-10:30.
REGULAMIN – jak w Kodeksie Sportowym FAI dla klasy F1N. Wersja polska opublikowana jest
w „Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w Modelarstwie Lotniczym
i Kosmicznym” (Edycja 2018), dostępnym na stronie https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/systemwspolzawodnictwa/#2018.
UCZESTNICY - dziewczęta i chłopcy w wieku do lat 14, przy czym bierze się pod uwagę tylko rok
urodzenia.
LICZBA LOTÓW – z uwagi na ograniczony czas dostępu do hali każdy zawodnik może wykonać
maksymalnie 7 lotów (młodzicy) oraz 3 loty w konkursie OPEN.
KLASYFIKACJE

▪
▪
▪
▪
▪

indywidualna ogólna dla młodzików,
indywidualna dla dzieci do lat 10,
indywidualna dla dzieci 11-14 lat,
indywidualna OPEN dla zawodników pow. 14 lat,
drużynowa dla młodzików.

Klasyfikacja drużynowa zostanie sporządzona w oparciu o klasyfikację ogólną – w ten sposób, że
o wyniku drużyny (modelarni) decyduje suma wyników uzyskanych przez 3 najlepszych
zawodników z danej modelarni.

NAGRODY - najlepsza ekipa otrzyma Puchar Przechodni Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu Zielonka, a dla zwycięzców indywidualnych przewidziano dyplomy i wiele ciekawych nagród.
Zainteresowanych uczestników oraz widzów, serdecznie zapraszamy do Hali KOŁO - Ośrodka
Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Warszawa Wola.
Kontakt:
Bogdan Wierzba
519-047-135
bogdan.wierzba@bemowskie.pl

PROGRAM
9:00 – 10:15

rejestracja zawodników i loty treningowe

10:15 – 12:45

loty konkursowe Młodzików (przewiduje się 7 kolejek)

12:45 – 13:30

loty konkursowe OPEN (3 kolejki)

13:30 – 14:15

pokazy modeli halowych RC dla publiczności
w wykonaniu modelarzy Aeromodelklubu BCK,

14:30

planowane zakończenie zawodów

UWAGA:
▪ prosimy, aby do sekretariatu zawodów zgłaszali się wyłącznie opiekunowie ekip wraz ze
zgłoszeniem (w wersji papierowej i / lub na pen-drive),
▪ zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się osobiście z rodzicem / opiekunem,
▪ przed wejściem na halę będzie obowiązywała zmiana obuwia na sportowe (dot.
także instruktorów i zawodników).

Zapraszamy!!!
Więcej informacji na temat modelarstwa, zawodów i konkursów można znaleźć na
stronach: www.bemowskie.pl/projekt/aeromodelklub
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie mistrzostw – dla sprawnego
przebiegu Imprezy.

