Puchar Wisły
Zawody szybowców zdalnie sterowanych na zboczu F3F zaliczane do Pucharu Polski.
Biuletyn nr 2
1. Termin: 27-28 kwietnia 2019 r.
2. Organizator: Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Grudziądzkich
Osoba odpowiedzialna – Piotr Laskowski.
3. Biuro zawodów: Grudziądz ul. Piłsudskiego.
4. Miejsca lotów: Parski,
Nowe nad Wisłą, Gniew.
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5. Regulamin zawodów
FAI Sporting Code Section 4 – Edition 2019, Volume F3, Section 4C, Model aircraft – F3 Radio control soaring
FAI Sporting Code Section 4 – Edition 2019, Volume F3, Section 4C, Part Five, 5.8. Class F3F
Regulamin Organizacji Zawodów F3F Komisji Modelarskiej AP

6. Jury: sędzia główny zawodów: A. Laskowski
7. Sędziowie bazowi.
7. Nagrody: dyplomy lub puchary za klasyfikację indywidualną.
8. Program zawodów:
Sobota – 27 kwietnia 2019r
9:00 – 9:30 Otwarcie zawodów
10:00 Dotarcie na zbocze i rozpoczęcie lotów konkursowych. Ostatnia kolejka rozpocznie
się nie później niż o 15.30 w przypadku rozegrania 4 kolejek lub o 16:30 gdy liczba
kolejek do godziny 15.30 będzie mniejsza niż 4. Maksymalna ilość kolejek: 15.
Niedziela – dzień rezerwowy w przypadku nierozegrania zawodów w sobotę (Ostatnia
kolejka rozpocznie się nie później niż o 15.30 w przypadku rozegrania 4 kolejek lub o
16:30 gdy liczba kolejek do godziny 15.30 będzie mniejsza niż 4. Maksymalna ilość
kolejek: 15.
Miejsce spotkania zostanie podane 25 kwietnia 2019r ok. godziny 18, 26 kwietnia w przypadku
rozgrywania zawodów w niedzielę.
9. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie:
https://www.f3xvault.com/?action=event&function=event_view&event_id=1415
10. Opłaty:
Opłata startowa: seniorzy 60zł, juniorzy 0 zł
 numer konta bankowego (opłata startowa) : Inteligo 50 1020 5558 1111 1260 2350 0816
-można blikiem na numer organizatora zaczynający się na: (602XXXXXX)
 w przypadku nie dotarcia zawodnika na zawody opłata zostanie zwrócona.
(w razie gdyby zawodnik nie dotarł na zbocze i nie poinformowało tym organizatora do dnia
25.4.2019 z opłaty startowej zostanie podczas zwrotu potrącone 10zł (koszty wyżywienia)
Proszę doliczyć do opłaty startowej 5zł na pamiątkowe puchary przyznawane w Pucharze Polski dla 3
najlepszych zawodników za rok 2019.
Opłata zostanie w całości przekazana koordynatorowi F3F Andrzejowi Kłuskowi.
Przepisy dodatkowe:
Loty powtórkowe będą się odbywać z międzylądowaniem tak szybko, jak to będzie możliwe.
11. Protesty: w formie pisemnej, po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł.
12. Wszelkie informacje i zmiany będą zamieszczane w formie biuletynu na stronie internetowej:
https://www.f3f-klif.pl

