PLAN STARTU
kierunek wiatru

Parking

LINIA STARTU

Parking

Finał Pucharu Polski Modeli Swobodnie Latających
F1A, F1B, F1C , F1A-Juniorów, F1B-Juniorów,

POLE WZLOTÓW

Jasna Góra Cup

Częstochowa – Lotnisko Rudniki 14.10.2017

Program Zawodów :
Organizator :
Komisja Modelarska AP ,
Współorganizatorzy :

Piątek 13.10.2017 r. – przyjazd , rejestracja zawodników na lotnisku , trening
indywidualny ,

Aeroklub Częstochowski , Stowarzyszenie Lotnicze Orzeł , Marbud –Chrzanów ,
Konkurencje:
F1A, F1B, F1C ,
F1A, F1B –Juniorów
Sędzia główny :
Henryk Krupa
Dyrektor Organizacyjny :
Norbert Suwała
Sekretariat :
Janusz Żak
Zasady rozegrania zawodów.
Zawody zostaną rozegrane wg. Kodeksu Sportowego F.A.I.
Prowadzona będzie wyrywkowa kontrola modeli oraz kontrola dopingowa uczestników .

Sobota 14.10.2017 r.

Od godziny 9.00 do godz. 14.00 – 5 kolejek lotów modeli F1A, F1B , F1C ,
Od godziny 14.30 loty dogrywkowe
Niedziela 15.10.2017r. – wyjazd uczestników
- Dodatkowa rejestracja zawodników na starcie od godz. 8.35 do godz. 8.55
- ok. 2 godz. po zakończeniu lotów dogrywkowych odbędzie się zakończenie zawodów
i rozdanie nagród
Po zakończeniu zawodów Jasna Góra Cup nastąpi wręczenie Dyplomów i Pucharów
Przechodnich dla zwycięzców w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski w 2017 r.

Udział w zawodach:
Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej Licencji Sportowej FAI
Zgłoszenia w terminie do 07.10.2017r.

Ważne : zwycięzcy pucharów przechodnich proszeni są o dostarczenie ich do

Opłata Startowa :

podsumowania i omówienia sezonu 2017

Seniorzy 45 zł., Juniorzy 35 zł.

kalendarzu na sezon 2018 .

Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość zakwaterowania na lotnisku w cenie 40 zł. / osoba za 1 nocleg .
Rezerwacje na nocleg należy zgłaszać i uzgadniać z Dyrektorem Organizacyjnym .
Uwaga : ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń .
Wyżywienie :
Organizator gwarantuje jeden gorący posiłek w dniu zawodów .
Istnieje możliwość skorzystania z wyżywienia na terenie lotniska – w piątek do godz.
19.00 , w sobotę od godz. 9.00 do zamknięcia lokalu , w niedzielę od godz. 9.00

Organizator nie zapewnia chronometrażystów do pomiaru czasów lotów, zawodnicy
nawzajem mierzą sobie czasy lotów , czasu lotów poszczególnych zawodników nie mogą
być mierzone przez zawodnika , pomocnika lub instruktora z tego samego aeroklubu lub
stowarzyszenia , wskazane aby osoba mierząca czas posiadała ważną licencję sportową lub
licencję sędziego chronometrażysty .

organizatora zawodów
Po zakończeniu zawodów przewidziane jest spotkanie przy ognisku ( grill-u) w celu
, wymiany doświadczeń oraz planów w

Zgłoszenia:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów.

Proszę zgłoszenia przesłać do 07.10.2017r. wyłącznie mailem na adres:
Norbert Suwała - norbipolska@interia.pl
Tel. 662 952 535
Janusz Żak -jzak@op.pl
Tel. 695 613 191

UWAGA!!!
Po płycie lotniska obowiązuje całkowity zakaz poruszania się
samochodami. Parkowanie pojazdów na płycie lotniska na własną
odpowiedzialność.

