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Mielec, 20.06.2008r. 
BIULETYN Nr 2 

PROGRAM Mistrzostw Polski 
Modeli z Napędem Elektrycznym kl. F5B 

Mielec - Tuszów Narodowy 04- 06.07.2008r. 
 

Mistrzostwa zostaną rozegrane na lądowisku w Tuszowie Narodowym k/Mielca 
Zgłoszenia do zawodów (elektronicznie, telefonicznie lub zgł. pisemne) z podaniem: 
- imienia i nazwiska zawodnika,  
- numeru licencji, 
- nazwy aeroklubu lub stowarzyszenia (przynależności klubowej),  
prosimy kierować tylko i wyłącznie na adres: 

Edward Burek, 39-303 Mielec, ul. Warneńczyka 1/29,  

tel. dom. (0-17)7882552, praca (0-17)7886106 (do godz. 15
00

), kom. 0501812896, e-mail: 

msml@poczta.fm w nieprzekraczalnym terminie do 01 lipca 2008r. (ze względów organizacyjnych). 
Zgłoszenie po tym terminie spowoduje wzrost opłaty startowej o 50%! 

Warunkiem koniecznym udziału w zawodach jest ponadto posiadanie aktualnej Licencji 

Sportowej Modelarza na rok 2008 wydanej przez AP oraz elektronicznego urządzenia 

rejestrującego - zgodnie z Kodeksem FAI na rok 2008.. 

Przewidywana opłata startowa wyniesie 40zł (senior), 30zł (junior) od zawodnika. Jest to 
orientacyjna wysokość opłaty - faktyczna będzie uzależniona od ilości zawodników, kosztów 
ubezpieczenia imprezy i obsady sędziowskiej. 

Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i obsługi: motel „Przylesie” (obok stacji paliw „Lotos” w 
Tuszowie Narodowym nr 93B - 10km od Mielca na trasie Mielec - Tarnobrzeg. 

04.07.2008r. - piątek 

do godz. 16
00 – przyjazd i rejestracja zawodników w sekretariacie motelu w Tuszowie Narodowym.  O 

godz. 1700 – obiadokolacja w motelu. 

19
00

 - 20
00

  -   odprawa zawodników i sędziów. 

05.07.2008r. - sobota 

8
00 – Śniadanie i wyjazd na lądowisko. Trening, regulacja i testowanie rejestratorów do godz. 1000. 

10
00

 – Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski z udziałem przedstawicieli władz samorządowych przed 
domem urodzenia gen. W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym – Tuszów Nar. Nr 233. 

Ciąg dalszy treningu indywidualnego. 

13
00  - Obiad, 

Od 14
00  - 3 kolejki lotów konkursowych, ok. godz. 1900 – kolacja. 

06.07.2008r. - niedziela 

8
00  - Śniadanie i wyjazd na lądowisko, 

9
00

 - 13
00

  - 2 kolejki lotów konkursowych. 

13
00

 - 14
00

  - obiad, 

po godz. 14
00

  - uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski, rozdanie dyplomów, medali i nagród - 

dom urodzenia gen. W Sikorskiego. Wyjazd zawodników i obsługi. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania małych korekt organizacyjnych przed zawodami lub 
w trakcie trwania zawodów w celu sprawniejszego ich przeprowadzenia po wcześniejszym uprzedzeniu zawodników 
i ewentualnym uzgodnieniu zmian.  

Zapraszamy 
 


