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ZAPROSZENIE 

 

Aeroklub Włocławski zgodnie z Kalendarzem Sportowym Aeroklubu Polskiego,  

jest organizatorem w dniu 21.10.2017 r. 

 

55. Latawcowych Mistrzostw Polski 

pn. „Święto Latawca” w konkurencjach FLP i FLS 

 

Przyjazd uczestników na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie (mapa: 

www.aeroklub.wloclawek.pl). Zawody rozegrane zostaną na terenie Lotniska Aeroklubu 

Włocławskiego. 

W zawodach mogą uczestniczyć zwycięskie ekipy z mistrzostw aeroklubów  

regionalnych / stowarzyszeń, będących członkami Aeroklubu Polskiego – 4 zawodników (po dwóch  

w każdej konkurencji FLP i FLS) oraz instruktor / kierownik ekipy. 

Latawcowe Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem zawodów latawcowych 

dostępnym na stronie internetowej Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego 

(http://komisjamodelarskaap.pl/?page_id=116). 

Przewidujemy rozegranie konkurencji otwartej z udziałem kierowników ekip   i instruktorów. 

Osoby towarzyszące – korzystające z noclegu, wyżywienia prosimy ująć  w zgłoszeniu. 

 

Opłaty: 

1. Opłata startowa (dla Młodzika) 20 zł – komplet wyników, obiad na terenie lotniska, 

      upominki, dyplomy, medale i nagrody dla zwycięzców indywidualnych 

2. Opłata startowa (w konkurencji otwartej) 40 zł – komplet wyników, obiad na terenie 

      lotniska, upominki, dyplomy, medale i nagrody dla zwycięzców indywidualnych 

3. Obiad dla gości na terenie lotniska 25 zł 
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Program  

Latawcowych Mistrzostw Polski  

pn. „ŚWIĘTO LATAWCA” 

Termin: 

21.10.2017 r. 

Konkurencje: 

FLP – latawce płaskie 

FLS – latawce skrzynkowe  

 

Uczestnicy:  

Młodzicy (dzieci do 14 lat; rok urodzenia 2003 i wyższy) 

- wymagane posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu; 

- zwycięskie ekipy /z eliminacjami/ Mistrzostw Aeroklubów Regionalnych / Stowarzyszeń 

Modelarskich, 4 zawodników po 2 w każdej konkurencji; 

- Konkurs Otwarty – Instruktorzy, kierownicy ekip (dopuszczone są osoby niestowarzyszone) 

Miejsce rozgrywania zawodów: 

Teren lotniska Aeroklubu Włocławskiego 

Adres: 

Aeroklub Włocławski Lotnisko – Kruszyn, 87-853 Kruszyn  

tel. kom. 667-673-480; adres e-mail: biuro@aeroklub.wloclawek.pl  

 

Osoby odpowiedzialne:  

Grzegorz Sieradzki tel. kom. 695-203-271  

Agnieszka Kaczmarek tel. kom. 667-673-480  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 

Nieprzekraczalny do dnia 09.10.2017 r. 

Opłaty: 

Jak w piśmie przewodnim 

Program zawodów:  

Sobota 21.10.2017 r. 

  7.00 –   8.00 Rejestracja zawodników  

  8.00 – 10.00 Ocena statystyczna  

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie zawodów   

10.15 – 13.30 Loty zawodnicze  

13.30 – 15.00 Obiad   

15.00 – 15.30 Zakończenie zawodów, wręczenie nagród i dyplomów  
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