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Mistrzostwa 

Polski  
Modeli Szybowców RC 

Wyrzucanych z Ręki 

w konkurencji F3K 
Lotnisko ZALESIE 

11-12 czerwca 2022  

 
 

BIULETYN 
organizacyjno-sportowy 

 

Miejsce zawodów: Lotnisko Modelarskie ZALESIE 

Współrzędne GPS lotniska: 52°16'04.3"N 20°45'01.5"E   |   52.267861, 20.750417 

 

 ORGANIZATOR: Aeromodelklub Artbem Bemowskiego Centrum Kultury 
  
 WARUNKI UCZESTNICTWA 

- posiadanie licencji sportowej FAI ważnej na rok 2022, 
- każdy zawodnik musi być zarejestrowany w systemie ULC: drony.ulc.gov.pl, jako 

operator BSP (Bezzałogowych Statków Powietrznych), 
- dokonanie zgłoszenia on-line i wniesienie opłaty startowej (przelewem)  

w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca br., do godz. 23:59. 

- rejestracja online – zostanie uruchomiona wkrótce, na stronie Organizatora 

 

 OPŁATY STARTOWE: Seniorzy - 60 zł, Juniorzy  - 30 zł (dot. wszystkich zawodników), 

 CATERING - jedno danie obiadowe z napojem i ciastkiem z dostawą na start – 30 zł, 

 

Opłaty, jak wyżej - wyłącznie przelewem, należy wnosić na konto: 

50 1240 2034 1111 0010 1127 9175, podając w tytule: F3K - Imię i Nazwisko i za co 

 

 KIEROWNICTWO I OBSŁUGA MISTRZOSTW 

Bogdan WIERZBA - Kierownik Mistrzostw Aeromodelklub Artbem 

Zbigniew ZDZIUCH - Sędzia Główny Aeroklub Gdański 

Michał GRYGLAS – Sędzia Rezerwowy Aeromodelklub Artbem 

Wyrywkowa kontrola wyników - 3 osoby  Lotnisko „ZALESIE” 

Ewa ŚWIETLIK – Biuro Mistrzostw Aeromodelklub Artbem 

Kacper DOLATA - Obsługa komputerowa Aeromodelklub Artbem 

https://goo.gl/maps/ntsssu6opsk
https://drony.ulc.gov.pl/
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Włodzimierz LISIK – Szef Techniczny i wyrywkowa 
kontrola wyników 

Kierownik Lotniska ZALESIE 

Serwis Techniczny 3 os. Aeromodelklub Artbem 

 

 KONKURENCJE 

F3K dla Seniorów i Juniorów (zawody będą rozgrywane w systemie OPEN i z klasyfikacji 
ogólnej wyłoniona będzie klasyfikacja Juniorów). 

 REGULAMINY - Mistrzostwa Polski rozegrane zostaną zgodnie z Kodeksem FAI oraz 

Regulaminem ogólnym zawodów modeli latających i kosmicznych - Edycja 2022.  

 NAGRODY – medale i dyplomy AP 

 OBIADY - dania cateringowe z napojem (w sobotę i niedzielę): 

- dla członków KN, sędziów i obsługi MP – na koszt Organizatora. 

- pozostali uczestnicy (zawodnicy z osobami towarzyszącymi), jeśli są zainteresowani, 
proszeni są o zamówienie dań cateringowych przy rejestracji online i uregulowanie 
należności razem z opłatą startową. 

 

 ZAKWATEROWANIE,  

Wszyscy zawodnicy (członkowie KN także), pomocnicy i osoby towarzyszące załatwiają 
zakwaterowanie we własnym zakresie.  
 

 UBEZPIECZENIA: 

- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (na zdrowiu i/lub majątkowe) 

wyrządzone przez zawodnika osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom zawodów. 

- Zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia (na starcie) o posiadaniu 

ważnej polisy OC, z podaniem jej numeru oraz nazwy Ubezpieczyciela. 

- Uczestnicy zawodów (zawodnicy, pomocnicy, sędziowie i obsługa) będą ubezpieczeni od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW wykupiona przez Organizatora). 

 SKARGI I PROTESTY – zgodnie z Kodeksem FAI (tom SC4_CIAM General_Rules, pkt. 

C.20.3) wszystkie protesty muszą być dostarczone do Kierownika MP wraz z opłatą 
depozytową - tylko na formularzu FAI. Wersja polska formularza jest dostępna na stronie 
Modelarstwo w AP. Wysokość opłaty wynosi 100 zł. Depozyt jest zwracany tylko, jeśli 
protest zostanie uwzględniony. 

 PROGRAM RAMOWY 

Sobota  - 9:30 odprawa dla pilotów, 10:00-18:00 rozgrywanie konkurencji, 
Niedziela - 9:00-15:00 c.d. zawodów, 16:00 – zakończenie Mistrzostw Polski 
 

 LISTA ZADAŃ  

Lista zadań zostanie podana w dniu zawodów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/sc4_vol_f3_soaring_21.pdf
https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2022/01/2022_Regulamin-ogolny-zawodow.pdf
https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/kodeks-fai-cgr-pl/
https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/regulaminy-sportowe-ap/
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Impreza dofinansowana ze środków budżetu państwa, 
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki 

 
 
 

 
  

 
 
 
Kontakt: 
Bogdan Wierzba – Aeromodelklub BCK 
bogdan.wierzba@bemowskie.pl, tel. 519-047-135 

 
Fot. Izabela Krawczyk 

mailto:bogdan.wierzba@bemowskie.pl

