
  

Tarnów, 28.04.2006r. 

  
  

PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI 
Morzychna, 19-21.05.2006r. 

O 
 PUCHAR BURMISTRZA GMINY D ĄBROWA 

TARNOWSKA  
19.05. - piątek 
przyjazd zawodników   
godz. 1800 – kolacja  

20.05. - sobota 

  730 - 830 - śniadanie 
  900-1100 - I, II i III kolejka lotów w kl. F5D 
1100-1400 - I, II i III kolejka lotów   w kl. F5B 
1400-1500 - obiad 
1530-2000 -  IV, V kolejki lotów klas F5B 

od 2000 - kolacja 

21.05. - niedziela 

  730 - 800 - śniadanie 
  900 -1400 -IV i V kolejka   lotów F5D, loty dogrywkowe  
1400-1430 - obiad 

od 1600  - Zakończenie Mistrzostw Polski - Morzychna ‘2006, dekoracja zdobywców czołowych 
miejsc w kl. F5B i D medalami, wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych 
ufundowanych przez sponsorów zawodów. 
Uwaga: Przewidywana opłata startowa wyniesie 30 zł (od zawodnika) i będzie 

pobierana przy rejestracji zawodników. 
W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający aktualną Licencję Sportową 

Modelarza Lotniczego na 2006 rok!  
ZAKWATREROWANIE I WY śYWIENIE ZAWODNIKÓW W HOTELU W 

ODPORYSZOWIE  
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do  15 maja br, mailem na adres 

jurm@poczta.onet,pl  - Jerzy Mazgaj 0-14 6214697 kom. 0513276441                
 bądź  rcpylon@poczta.onet.pl - Janusz Olszówka  0-14 6792368 kom. 0609578210 
  

  
  
  
  
  

W imieniu organizatorów Ŝyczymy zawodnikomi 
i trenerom miłego pobytu i sportowych sukcesów ! 



  
     REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI 

Morzychna, 2006 19-21.05 

1. Patronat i sponsorzy 
Patronat nad Mistrzostwami Polski Modeli Elektrycznych sprawują: 

Aeroklub Polski 
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 

2. Miejsce i program  

Mistrzostwa Polski w klasach modeli elektrycznych zdalnie sterowanych zostaną rozegrane na 
lądowisku Morzychna k/Dąbrowy Tarnowskiej - zgodnie z załączonym programem. Organizatorzy 
zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie w celu sprawniejszego przeprowadzenia 
zawodów, o czym zawodnicy zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej. 

3. Konkurencje - klasy modeli 
F5B - modele motoszybowców z napędem elektrycznym 

F5D - modele wyścigowe z napędem elektrycznym 

4. Przepisy ogólne 

 W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną Licencję Sportową 
Modelarza Lotniczego na 2006 rok! 

Stwierdzenie przez Komisję Sportową faktu nieprzestrzegania regulaminu i przepisów dotyczących 
oznakowania i budowy modeli oraz współzawodnictwa sportowego moŜe spowodować 
dyskwalifikację i wykluczenie z zawodów. 

 Zawodnicy mogą składać protesty na piśmie na ręce głównego sędziego zawodów wraz z wadium 
w wysokości 40zł. Wadium zostaje zwrócone, jeśli protest zostanie uznany za słuszny przez 
Komisję Sportową Zawodów. W przeciwnym wypadku kwota ta zostanie wpłacona na konto 
organizatora. 

 Sędzia Główny Zawodów moŜe zmniejszyć ilość kolejek lub przełoŜyć kolejkę ze względu na 
niekorzystne warunki atmosferyczne. 

 Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozpatrywać będzie Komisja Sportowa Zawodów w 
oparciu o Kodeks Sportowy FAI. 

 Zgłoszenia do zawodów (preferowane pisemne) z podaniem: 

 -imienia i nazwiska zawodnika,  
 -klasy w której będzie startował zawodnik,  
 -nazwy aeroklubu lub stowarzyszenia, 
 -aktualnego numeru licencji - prosimy kierować tylko i wyłącznie na poniŜsze adresy: 

Jerzy Mazgaj                    Janusz Olszówka  
33-100 Tarnów     33-150 Wola Rzędzińska 439 A 
ul. Brodzińskiego 21/4    tel. (014) 67-92-368 
tel. (0-14) 62-14-697 
E-mail: jurm@poczta.onet.pl ,   rcpylon@poczta.onet.pl 
  

w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2006 r.! (ze względów organizacyjnych). 
  

  

 


