Aeroklub Polski
Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza
Burmistrz Gminy Jedlicze
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu
Stowarzyszenie Lotnicze ORZEŁ

zapraszają do udziału w

Mistrzostwach Polski Modeli Szybowców Halowych
klasy F1N
Krosno - Jedlicze 04.12.2021

Termin zawodów: 04.12.2021
Miejsce zawodów: Hala Widowiskowo - Sportowa GOSiR w Jedliczu k/Krosna.
Klasyfikacja:
F1N młodzik – urodzeni w 2007 i później
F1N młodzik dziewczęta – wyłoniona z F1N młodzik (pod warunkiem zgłoszenia 6 zawodniczek)
F1N junior młodszy – urodzeni w latach 2005 - 2006
F1N junior – urodzeni w latach 2003 - 2004
F1N senior – urodzeni w 2002 i wcześniej
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z tymczasowym regulaminem Aeroklubu Polskiego
dla klasy F1N. Zawodnik musi posiadać licencję AP na 2021 rok (nie dotyczy młodzików).
Znakowanie modeli zgodnie z kodeksem FAI (nie dotyczy młodzików, którzy nie posiadają licencji
sportowej).
Program zawodów:
7:30 – 8:30
- rejestracja zawodników oraz trening
8:45
- otwarcie zawodów
9:00 – 16:00
- loty w klasie F1N
16:30
- zakończenie zawodów (lub pół godz. po zakończeniu ostatniej tury lotów)
Program zawodów może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Na terenie hali obowiązuje obuwie zamienne – sportowe!!!
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Organizator wyznaczy każdej ekipie odrębne stanowisko zgodnie z wymogami sanitarnymi.
Z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne panujące w Polsce wszyscy uczestnicy zawodów
powinni posiadać maski zakrywające usta i nos oraz rękawiczki ochronne. Bezwzględnie powinni
zastosować się do wymogów sanitarnych obowiązujących w danym czasie i na danym terenie.
Obowiązkowa rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem:
http://freeflight-krosno.vxm.pl/?p=7916. Brak zgłoszenia w terminie do 28.11.2021r. skutkował
będzie wzrostem opłaty startowej o 100%.
Opłaty startowe:
25 zł – młodzik
35 zł – junior młodszy i junior
45 zł – senior
Adres hali: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
gen. Kościuszki 1, 38-460 Jedlicze
GPS: 49.714206, 21.636882
Google Maps: http://goo.gl/maps/wDXAfR9ZVMu

Dojazd: Dojeżdżając od strony Jasła w miejscowości Jaszczew należy skręcić na wzniesieniu w
prawo wg drogowskazu kierującego na Jedlicze.
Dojeżdżając od strony Krosna na wzniesieniu za miejscowością Potok skręcić w lewo wg
drogowskazu Jedlicze.
W Jedliczu po przejechaniu torów kolejowych podążać prosto ok. 500m następnie za kościołem
skręcić w prawo, po 200m po lewej stronie hala będzie widoczna.
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Wymiary hali:

Wyżywienie:
Organizator nie zapewnia wyżywienia.
Nocleg:
Organizator nie zapewnia noclegu.
Kontakt:
Henryk Krupa: 668 185 394, kruhen@poczta.fm

Honorowy Patronat nad Zawodami objął Burmistrz Gminy Jedlicze.
Organizatorem Zawodów jest Sekcja Modelarska Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie
i Stowarzyszenie Lotnicze ORZEŁ.

Serdecznie zapraszamy!
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