
 

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców 
Sterowanych Automatycznie 

klasy F1E 
seniorów / juniorów, kobiet oraz juniorów młodszych 

10 / 11 września 2022r. 
24 / 25 września 2022r. 

 
 

BIULETYN INFORMACYJNY 
rewizja 1 

z dnia 07.09.2022r. 
(aktualizacja w związku ze zmianą terminu) 

 

Organizator: 
Piotr Jarkiewicz - tel. 604 55 34 71, e-mail: piotr.jarkiewicz@poczta.fm 
Aeroklub Nowy Targ - ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ 

Obsługa zawodów: 
Janusz Tarnowski – Kierownik Zawodów 
Tadeusz Milewski – Sędzia Główny 

Termin i miejsce rozgrywania zawodów: 
1. Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E 
 dla Seniorów 
 - sobota, 24 września 2022r. 
 
2. Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E 
 dla Juniorów w tym klasyfikacja Kobiet 
 oraz Juniorów Młodszych F1E/M 
 - niedziela, 25 września 2022r. 

Zawody rozgrywane będą na okolicznych zboczach wokół Nowego Targu w zależności od kierunku 
wiatru prognozowanego na dzień zawodów. 
Miejsce startu określone zostanie w dniu rozgrywania zawodów na porannej odprawie zawodników 
o godz. 9:00 przed kinem Tatry w Nowym Targu na zbiegu ul. Harcerskiej i Jana Kazimierza. 

Uczestnictwo: 
1. Zawodnicy muszą posiadać ważną Licencję Sportową FAI wydaną przez Aeroklub Polski. 
2. Zgodnie z Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie, zawodnicy podlegają obowiązkowemu 
 ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
3. Modele muszą być oznakowane numerem licencji zawodnika zgodnie z obowiązującymi 
 przepisami w tym zakresie.  



Formuła rozgrywania zawodów: 
 
1. Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E 
 dla Seniorów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 
 (drużyny klubowe składające się maksymalnie z 3 zawodników). 

2. Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E 
 dla Juniorów (do lat 18 włącznie - rocznik 2004 i młodsi), 
 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 
 (drużyny klubowe składające się maksymalnie z 3 zawodników). 

2a. Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E 
 dla Kobiet w klasyfikacji indywidualnej. 

3. Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E/M 
 dla Juniorów Młodszych (do lat 16 włącznie - rocznik 2006 i młodsi), 
 w klasyfikacji indywidualnej 

Zawody rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami dla modeli klasy F1E i F1E/M 

Nagrody sportowe: 
Za miejsca 1-3 indywidualne i 1-3 drużynowe: oficjalne medale i dyplomy Aeroklubu Polskiego. 

Zgłoszenia zawodników: 
Zgłoszenia indywidualnych zawodników oraz drużyn przesłane w pierwotnym terminie zgłoszeń 
(do 6 września 2022r.) Organizator uznaje za aktualne i nie wymagające ponowienia. 
Ewentualne dodatkowe zgłoszenia Organizator prosi przesyłać do 19 września 2022r. na adres 
mailowy: piotr.jarkiewicz@poczta.fm 
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, numer licencji, przynależność klubową oraz formułę 
zawodów w której zawodnik chce uczestniczyć (MP - seniorów, juniorów, kobiet, juniorów młodszych). 

Opłaty startowe: 
Organizator ustala opłaty startowe za udział w zawodach: 
1. Seniorów   60 zł 
2. Juniorów   30 zł 
3. Juniorów młodszych 15 zł 
Nie pobiera się opłaty startowej za dodatkowe klasyfikowanie Kobiet. 
Nie pobiera się opłaty za zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej. 
Opłaty startowe w gotówce pobierane będą od zawodników bezpośrednio przed zawodami 
w dniu ich rozgrywania. 

Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują sobie we własnym zakresie. 
 

  



 

Program Mistrzostw: 

Sobota – 24 września 2022r. 
Mistrzostwa Polski F1E - seniorów 

9:00 
Zbiórka zawodników przed kinem Tatry w Nowym Targu, 
Odprawa organizacyjna, ogłoszenie przez Organizatora miejsca rozgrywania 
zawodów. 

9:15 – 9:30 Przejazd zawodników na miejsce rozgrywania zawodów. 

9:30 – 10:30 Organizacja pola startu, loty treningowe zawodników. 

10:30 – 16:30 

5 kolejek lotów zaliczanych do Mistrzostw Polski 
Czas maksymalnego lotu, czas trwania kolejki, czas przerw technicznych pomiędzy 
kolejkami zostanie ustalany i podawany na bieżąco przez Sędziego Głównego w 
porozumieniu z Kierownikiem Zawodów w zależności od liczby zawodników, 
warunków terenowych oraz pogody. 

17:00 Loty dogrywkowe. 

19:00 

Uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski F1E seniorów, 
wręczenie medali i dyplomów. 
 
Miejsce przeprowadzenia uroczystego zakończenia Mistrzostw Polski zostanie 
ogłoszone przez Organizatora na porannej odprawie organizacyjnej. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów w tym 
podanych godzin (z przyczyn np. pogodowych) o czym poinformuje odpowiednio 
wcześniej zawodników. 

 

Niedziela – 25 września 2022r. 
Mistrzostwa Polski F1E – juniorów, 

kobiet i juniorów młodszych 

9:00 
Zbiórka zawodników przed kinem Tatry w Nowym Targu, 
Odprawa organizacyjna, ogłoszenie przez Organizatora miejsca rozgrywania 
zawodów. 

9:15 – 9:30 Przejazd zawodników na miejsce rozgrywania zawodów. 

9:30 – 10:00 Organizacja pola startu, loty treningowe zawodników. 

10:00 – 16:00 

5 kolejek lotów zaliczanych do Mistrzostw Polski (juniorzy w tym kobiety), juniorzy 
młodsi 3 kolejki lotów (pierwsze 3 kolejki zawodów). 
Czas maksymalnego lotu, czas trwania kolejki, czas przerw technicznych pomiędzy 
kolejkami zostanie ustalany i podawany na bieżąco przez Sędziego Głównego w 
porozumieniu z Kierownikiem Zawodów w zależności od liczby zawodników, 
warunków terenowych oraz pogody. 

16:00 Loty dogrywkowe. 

18:00 

Uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski F1E juniorów, kobiet i juniorów młodszych, 
wręczenie medali i dyplomów. 
 
Miejsce przeprowadzenia uroczystego zakończenia Mistrzostw Polski zostanie 
ogłoszone przez Organizatora na porannej odprawie organizacyjnej. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów w tym 
podanych godzin (z przyczyn np. pogodowych) o czym poinformuje odpowiednio 
wcześniej zawodników. 

 

Organizator: 

Piotr Jarkiewicz 

tel. 604 55 34 71 

e-mail: piotr.jarkiewicz@poczta.fm 


