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Załącznik nr 1 

 
REGULAMIN ORGNIZACYJNY ZAWODÓW 

MISTRZOSTWA POLSKI DRONÓW WYŚCIGOWYCH – F9U  

pn. “Silesian Drone Racing League - 2021” 
(Kategoria Drone Racing) 

 

Organizator: Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego (02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 39),  

Osoba wyznaczona przez KM do przeprowadzenia zadania: Przemysław Jakubczak – Asystent Trenera KN 
ds. F9U, członek Podkomisji Dronowej CIAM FAI. 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady rozgrywania Zawodów w konkurencji „Drone Racing”. 

2. Niniejszy dokument przedstawia ogólną specyfikację poszczególnego drona, natomiast będą one podlegały wymaganiom  

z regulaminu FAI F9U. Więcej szczegółów na stronie FAI.org, lub pod linkiem: 

https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/wcup_drones/sc4_vol_f9_dronesport_2021.pdf. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty, czy wyrządzone szkody spowodowane poczynaniem 

któregokolwiek z zawodników, czy oglądających. 

4. Zawody odbędą się według podanego harmonogramu. 

 

Rozdział II 

Wymagania dotyczące Uczestników 

1. Każdy Uczestnik zawodów musi mieć ukończone 16 lat. 

2. Każdy Uczestnik musi mieć ważną licencję sportową FAI wydaną przez Aeroklub Polski. 

3. Każdy z Uczestnik zawodów musi posiadać świadectwo potwierdzające rejestrację Operatora Drona (UAS Operator Registration) 

w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 

4. Każdy Uczestnik zawodów musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie wykonywania lotów dronem. 

5. W Zawodach nie mogą brać udziału Uczestnicy pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających. W przypadku 

wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestnika, Organizator ma prawo nie dopuścić Go do udziału w Zawodach. 

 

Rozdział III 
Wymagania Sprzętowe 

1. Zezwala się na używanie akumulatorów do 6S (do 26V). 

2. Zezwala się na używanie śmigieł do średnicy maksymalnie 6 cali (15,2 cm). 

3. Niedozwolone jest używanie śmigieł innych niż z tworzywa sztucznego (plastiku). 

4. Dopuszczalna masa drona biorącego udział w zawodach to 1kg. 

5. Dozwolone częstotliwości aparatur sterujących RC - 2,4 GHz i 868 MHz. 

6. Zezwala się na używanie nadajników wideo tylko wymienionych marek (wymagany Race Band): TBS, FuriousFPV, ImmersionRC, 

T-Motor. 

7. Maksymalna moc nadajników wideo używanych podczas zawodów - 25mW. 

8. Każdy z Zawodników może zarejestrować maksymalnie 3 modele dronów. 

9. Każdy dron obowiązkowo musi być wyposażony w system FAIL-SAFE. Zabezpieczenie będzie sprawdzane przy rejestracji. 

 

Rozdział IV 

Specyfikacja Toru 

1. Tor, na którym odbywać się będą Zawody zostanie rozłożony na boisku do piłki nożnej. 

 

Rozdział V 

Przebieg zawodów 

https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/wcup_drones/sc4_vol_f9_dronesport_2021.pdf
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1. Zawody składają się z trzech kolejnych etapów: 

a. kwalifikacje, 

b. eliminacje – metodą „double elimination”, 

c. finały. 

2. Pomiar czasu każdego zawodnika liczony będzie dopiero od momentu przelecenia przez bramkę startową. Liczony będzie czas 

każdego okrążenia z osobna, aby na koniec zsumować 2 najszybsze okrążenia następujące bezpośrednio po sobie. 

3. W przypadku falstartu któregokolwiek z pilotów na etapie eliminacji/finałów lot będzie powtórzony. W przypadku drugiego 

falstartu pilot będzie zdyskwalifikowany (nawet jeśli w pierwszym locie nie on popełnił falstart). Lot powtórny będzie odbywał 

się na końcu danej rundy. 

4. Jeżeli wystąpi kolizja w powietrzu minimum dwóch maszyn między sobą, lot będzie powtórzony, o ile kolizja miała miejsce 

przed bramką startową i przynajmniej jeden uczestnik zderzenia nie może kontynuować lotu. Lot powtórny odbędzie się na 

końcu danej rundy. W takim wypadku pilot, który został uderzony powinien natychmiast rozbroić drona, aby jednoznacznie 

stwierdzić, że się rozbił. Zawodnik taki ma natychmiast zgłosić taką sytuację sędziemu zawodów. 

5. Każdego pilota obowiązuje 100% poprawność wykonania wyznaczonego toru. Tor wyznaczają umieszczone na ziemi znaczniki. 

W przypadku, jeśli wystąpi uszkodzenie toru w trakcie wyścigu, piloci zobowiązani są do jak najwierniejszego podążania wzdłuż 

znaczników, nawet kosztem omijania uszkodzonej bądź zniszczonej przeszkody. Nie należy omijać przeszkód w taki sposób, aby 

„skracać” wyznaczony tor. 

Rozdział VI 

PROGRM ZAWODÓW 
 

9:00 – 9:45             Rejestracja zawodników (na miejscu startu) i weryfikacja Fail-Safe 

10:00 - 14:00                Kwalifikacje – minimum 3 rundy  

14:30 – 16:45 Eliminacje w trybie „double elimination” 

17:00 Finał 

18:00 Zakończenie Mistrzostw  

 

Rozdział VII 

Aspekty Bezpieczeństwa 
 

1. Wszelkie prace wykonywane na włączonym dronie, w czasie na to przeznaczonym, dozwolone są WYŁĄCZNIE po zdjęciu 

śmigieł z drona! 

2. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek akrobacji w trakcie jak i po zakończonym wyścigu. 

3. Pilot ma całkowity zakaz latania dronem poza wyznaczoną strefą lotów, poza torem wyścigowym oraz poza linami 

zabezpieczającymi. 

4. Na tor upoważnieni są wchodzić jedynie sędziowie, organizator, ekipa techniczna, piloci lub pomocnicy pilotów zbierający drony 

po wylądowaniu lub szykujący się do startu. Na tor można wejść tylko po wylądowaniu wszystkich dronów. 

5. Pilot, który wyleci dronem poza teren boiska lub ogrodzenie ma obowiązek natychmiast rozbroić drona. Organizator może 

zdyskwalifikować zawodnika za powyższe wykroczenie. 

6. Pilot, który wykazuje niebezpieczne zachowanie zostanie zdyskwalifikowany. 

7. Surowo zabronione jest włączanie dronów w trakcie wyścigu niebiorących udziału w aktualnym przelocie w pobliżu miejsca 

zawodów. 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez zawodników. 

9. Każdy z zawodników jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia OC. W przypadku zaistnienia danej sytuacji 

sprawca jest zobowiązany do wzięcia całkowitej odpowiedzialności za spowodowane szkody zarówno w życiu jak i mieniu osób. 

 

Rozdział VIII 

Klauzula informacyjna – patrz Załącznik nr 2 

 
Koniec 


