BIULETYN
MISTRZOST POLSKI
Modeli Motoszybowców RC w kategorii F5J
Organizator Mistrzostw Polski F5J: Aeroklub Wrocławski,
Termin zawodów: 02-03.06.2018,
Miejsce zawodów: Wrocław, Lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie, położenie
geograficzne 51°12’21″ N 16°59’53″ E,
• Osoba odpowiedzialna - Konrad Piwowarski kontakt@f5j.pl ,
• Mapki dojazdu: http://www.aeroklub.wroc.pl/web/ (na samym dole strony),
• Sędzia główny: Wojciech Frąk,
• Opłata startowa:
seniorzy – 100 zł (28EUR),
junior – 25 zł (7EUR),
junior młodszy – bezpłatnie;
• Opłaty startowe muszą być zarejestrowane na koncie Aeroklubu do dnia 18.05.2018,
• Wpłaty proszę kierować na konto Aeroklubu Wrocławskiego
wpisowe w PLN – nr konta 23 1090 1522 0000 0000 5201 9096
wpisowe w EUR – nr konta 60 1090 1522 0000 0001 3214 0333 SWIFT: WBKPPLPP
w opisie przelewu proszę o podanie Wpisowe Mistrzostwa Polski F5J oraz Imię i Nazwisko,
• Rejestracja zawodników: elektroniczna do dnia 18.05.2018 poprzez stronę www.f5j.pl ,
• W przypadku zbyt małej liczby zawodników wpisowe zostanie zwrócone na konto,
• W przypadkach losowych organizator może zapisać zawodnika na listę rezerwową po 18.05 ale
nie gwarantuje startu w zawodach. Dodatkowa rejestracja tylko do dnia 25.05.2018,
• Dodatkowe zgłoszenia do zawodów z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, aktualny numer
Licencji, przynależności klubowej i minimum 2 numerów kwarców poprzez adres mailowy:
kontakt@f5j.pl ,
• Zakwaterowanie we własnym zakresie. Kontakt w sprawie noclegów na lotnisku
sekretariat@aeroklub.wroc.pl
• Wyżywienie w formie cateringu płatne dodatkowo około 10-12PLN (3Euro).
•
•
•

PROGRAM ZAWODÓW
Piątek: 01 Czerwiec
17.00 -20.00
Sobota: 02 Czerwiec
09.00- 9.45
09.45-14.45
14.45-15.30
15.30-18.30
19.00
Niedziela:03 Czerwiec
08.15- 8.30
08.30-15.30
16.15
16.30

TRENINGI
REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
LOTY KONKURSOWE
PRZERWA OBIADOWA
LOTY KONKURSOWE
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PIERWSZEGO DNIA
KRÓTKI BRIEFING
LOTY KONKURSOWE W TYM FLAY OFF
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KOŃCOWYCH
WRĘCZENIE PUCHARÓW I ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Regulamin zawodów:

1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnym regulaminem dla klasy modeli F5J.
2. Do udziału w zawodach uprawnia ważna Licencja Sportowa FAI - Modelarstwo Lotnicze i
Kosmiczne oraz ważne modelarskie ubezpieczenie OC.
3. Zostanie rozegranych 8 lub 6 rund kwalifikacyjnych w zależności od liczby zawodników. Przy
niewielkiej liczbie zawodników zawody mogą zostać skrócone do jednego dnia.
4. Sędzia Główny zawodów może zmniejszyć ilość kolejek lub przełożyć kolejkę ze względu na
niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiające sprawne
przeprowadzenie zawodów.
5. Organizator nie odpowiada za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu i mieniu Uczestników lub
Widzów wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności w czasie zawodów oraz z nie
zastosowania się do poleceń Organizatora lub Sędziego Głównego.
6. Zabronione jest latanie wszelkimi modelami RC po godzinie rozpoczęcia zawodów.
7. Nie zapoznanie się z regulaminem zawodów nie zwalnia zawodnika od odpowiedzialności.
8. Zawodnicy mogą składać protesty na piśmie na ręce Sędziego Głównego zawodów wraz z
wadium w wysokości 100 zł. Wadium zostaje zwrócone, jeśli protest zostanie uznany za
słuszny, w przeciwnym wypadku kwota ta zostanie wpłacona na konto organizatora.
9. Jeżeli do dnia 18.05.2018 na liście zarejestrowanych zawodników będzie mniej niż
6-ciu zawodników z opłaconą składką startową to zawody zostaną odwołane
10. Do kierowania modeli zostaną dopuszczone tylko nadajniki pracujące w zakresie częstotliwości
dozwolonych do stosowania na terytorium RP.
11. Aktualny regulamin klasy na stronie : http://www.fai.org/ciam-documents

Informacje dodatkowe - baza noclegowa
Jest możliwość nocowania na CAMPINGU Aeroklubu Wrocławskiego
Miejsce dla przyczepy campingowej
(w cenie przyłącze do prądu i wody+WC)

35 zł za przyczepę + 10 zł od osoby/5 zł dziecko

Namiot

10 zł namiot 1-2 osobowy
20 zł namiot 3-4 osobowy
+5zł od osoby

Hotel na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego:

HILTON 1
Pokoje ze wspólną łazienką z prysznicem, dostęp do kuchni, pralki, lodówki:
4 osobowy pokój
3 osobowy pokój
2 osobowy pokój
1 osobowy pokój

25 zł/os
30 zł/os
40 zł/os
60 zł

HILTON HI TECH
1 osob.pokój z WC i prysznicem
2 osob.pokój z WC i prysznicem
1 osob.pokój z WC + prysznic na korytarzu

80 zł
40 zł/os
60 zł

NOCLEGI W POBLIŻU LOTNISKA
WILLA AVANTI
HOTEL VENA
HOTEL JASEK
NOCLEGI PRACOWNICZE
BREEZE GUEST HOUSE

http://villavanti.pl/
https://hotelwena.com.pl/
http://www.hoteljasek.com.pl/
https://www.eholiday.pl/noclegi-hm4068.html
https://www.eholiday.pl/noclegi-vw9570-plan.html

