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XX Memoriał  
Romana Straburzyńskiego - Puchar Polski 

F1A, F1B, F1P , F1Q dla Juniorów 

F1A, F1B,F1C, F1Q, F3K 

F1A Std.  , F1B Std. , F1C Std.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                              Stalowa Wola 

                                                                      Lotnisko Turbia 

                                                                     14.05.2022r 
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POLE WZLOTÓW 



 
 
Organizator: 
Aeroklub Stalowowolski. 
Sędzia główny : 
Norbert Suwała  
Dyrektor organizacyjny : 
Janusz Żak  

Koordynatorzy startów  F3K : 

Paweł Żak , Arkadiusz Kubik , przewodniczący Jury F3K  : Cezary Janas  
Sponsorzy i Fundatorzy nagród : 
 , Prezydent Miasta Tarnobrzeg , Wójt Gminy Zaleszany, Tarnobrzeska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa , Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siarkowiec” w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskie 

Wodociągi  Sp. z o. o, Wacław Wieczorek , Leszek Zalewski ,  wnuk Romana 

Straburzyńskiego dr nauk medycznych Marek Rodzeń , Firma Marbud – Mariusz 

Gąsiorowski z Chrzanowa , Rafał Wagner – Przedsiębiorstwo Budowlane  
Konkurencje: 

"XX  MEMORIAŁ  ROMANA STRABURZYŃSKIEGO" 
F1A, F1B, F1C ,F1Q,F3K, F1A Std. , F1B Std. , F1C Std.  

              F1A, F1B , F1P , F1Q –Juniorów           
 

Zasady rozegrania zawodów. 
Zawody zostaną rozegrane wg. Kodeksu Sportowego F.A.I. oraz obowiązujących zasad i 

regulaminów rozgrywania zawodów . 
 

Udział w zawodach: 
Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej Licencji Sportowej FAI 
 

Opłata Startowa : 
junior 50 zł, Senior – 60 zł , F1B Std. F1C Std. – 40 zł.  
W przypadku startu zawodnika w więcej niż w jednej kategorii udzielana będzie bonifikata 

w wysokości 10 zł. za każdą dodatkową kategorię .  
 

Zakwaterowanie: 
Organizatorzy nie zapewniają  zakwaterowania zawodnikom. Istnieje możliwość noclegu 

na Campingu na terenie Aeroklubu Stalowowolskiego 
Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi w dniu startów gorący posiłek . Jeżeli osoba 

towarzysząca jest zainteresowana skorzystaniem z posiłku proszę o informację mailową     

(norbipolska@interia.pl)  lub tel. 662 952 535 ( po 15 )  
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia w terminie do 05.05.2022r.  , po tym terminie opłata startowa 
zostanie zwiększona o 100% !!!! i nie gwarantuje udziału w zawodach . 

 
Wyłącznie w formie elektronicznej na stronie Free Flight 

Krosno : freeflight-krosno.vxm.pl ,  

 

 

 
  

Piątek -13.05.2022r.  Rejestracja zawodników od godz. 17.00 , planowany trening  

Sobota - 14. 05. 2022r 

-  Cd. rejestracji zawodników w budynku portu, na lotnisku w Turbi 

do 1 godziny przed rozpoczęciem zawodów. 

8
00 

 - pierwsza kolejka lotów ( Modele F3K starty rozpoczną od godz. 9
00

 , ostatnia tura 

lotów rozpocznie się o godz. 18 )  

przewiduje się rozegranie 5 kolejek lotów we wszystkich kategoriach  ( nie dotyczy F3K )  

13
30  

loty modeli F1A Std. F1B Std. , F1C Std.  

- rozpoczęcie  lotów  dogrywkowych uzależnione będzie o panujących warunków 

atmosferycznych jednak nie wcześniej niż 1 godzinę od zakończenia rundy zasadniczej  

- ok. 1,5 godz.  po zakończeniu lotów dogrywkowych odbędzie się zakończenie zawodów    

     i rozdanie nagród  ( w przypadku startu mniej niż 4 zawodników w jednej konkurencji                        

nagrody rzeczowe oraz puchary nie będą wręczane )                             

Konkurencje F1B Std. i F1C Std. będą rozegrane jeżeli zgłosi się minimum 4 zawodników  

Organizator zapewnia do pomiaru czasu jednego chronometrażystę, drugiego 

chronometrażystę zapewnia (wskazuje) zawodnik. 
Po ceremonii wręczenia  nagród organizatorzy przewidują spotkanie  przy grillu  
podsumowujące 20-lecie Mem. Romana Straburzyńskiego. Mile widziani są sponsorzy . 
    
Uwaga : Zwycięzcy w poprzednim Memoriale proszeni są o dostarczenie Pucharów 

Przechodnich w poszczególnych konkurencjach do organizatorów zawodów oraz       

„ beretu przechodniego „ . 
 

UWAGA!!! 

 Po płycie lotniska obowiązuje całkowity zakaz poruszania się 

samochodami. Parkowanie pojazdów w pobliżu miejsca startu  na własną 

odpowiedzialność. 

Wszystkim uczestnikom życzymy udanych lotów oraz 

niezapomnianych chwil i wrażeń  podczas pobytu na terenie lotniska 

Aeroklubu Stalowowolskiego . 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów. 
 


