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Mielec, 08.04.2008r. 

PROGRAM zawodów do PUCHARU POLSKI w klasach  
Modeli Swobodnie Latających: F1H, G, P, K (jun. mł., sen.) 

i F1A, A (jun.), B, C 
„XI Zawody o Statuetkę Ikara” 

Jarosław - Laszki,10-11.05.2008r. 
 

Zawody zostaną rozegrane na lotnisku Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej w Laszkach. 
Zgłoszenia do zawodów (elektronicznie lub zgł. pisemne) z podaniem: 
- imienia i nazwiska zawodnika oraz klasy w której wystartuje,  
- 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 05 maja 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. 

Przewidywana opłata startowa wyniesie 30zł (senior), 20zł (junior) od zawodnika (bez względu na 
liczbę klas, w których wystartuje). Jest to orientacyjna wysokość opłaty - faktyczna będzie uzależniona 
od ilości zawodników, kosztów ubezpieczenia imprezy i obsady sędziowskiej. 

  Wszelkich informacji na temat noclegów i wyżywienia udziela i przyjmuje zgłoszenia               p. 
Małgorzata Kasprzak, tel. 603673468 (orientacyjnie cena zakwaterowania i wyżywienia całodobowego 
ok. 40zł - 24 miejsca noclegowe w szkole w Laszkach + ok. 34 w miejscowości odległej o 2 km od 
Laszek), logistycznych i nie tylko - dyr. Aer. Ziemi Jarosławskiej p. Zenon Wajda, tel. 692776207 oraz 
wyżej wymieniony. 

W załączeniu mapa dojazdu z Jarosławia do Laszek. 

10.05.2008r. - sobota 

do godz. 13
00

 - rejestracja zawodników w sekretariacie zawodów obok Szkoły Podstawowej w 
Laszkach, 

14
00

 - 17
00

  -   3 kolejki lotów konkursowych w kl. F1H, G, P, K (czas lotu w kolejkach - 120s. dla 
wszystkich klas, loty dogrywkowe po zakończeniu lotów konkursowych), 

po 17
30

 - zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród. 

11.05.2008r. - niedziela 

do godz. 8
00

 - rejestracja zawodników w sekretariacie zawodów obok Szkoły Podstawowej w 
Laszkach, 

9
00

 - 14
00

  - 5 kolejek lotów konkursowych w kl. F1A, B, C, 

loty dogrywkowe po zakończeniu lotów konkursowych, 

ok. 15
30

  - uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród na rynku miasta Jarosławia 
(uwaga: wszyscy zwycięzcy są zobowiązani do wzięcia ze sobą modeli celem ich 
prezentacji podczas rozdania nagród). 

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.  

Podczas zawodów prowadzona będzie wyrywkowa kontrola parametrów technicznych modeli wg 
przepisów C.I.A.M. dla modeli swobodnie latających. 

 
Z pozdrowieniami 

 


