Zawody szybowców F3F

MISTRZOSTWA POLSKI F3F 2020
Biuletyn nr 1
Termin zawodów:
11-13.09.2020

Organizator:
Aeroklub Gdański

Dyrektor zawodów:
Bartłomiej SIUDEK

Biuro zawodów:

Pensjonat Klif w Mechelinkach ul. Nadmorska 41
Miejsce lotów:
Zbocza Gniewino, Gniew, Mechelinki, Karwieńskie Błota, Krynica Morska, Mrzezino, Osłonino, Parski, Piaski
Regulamin zawodów:


FAI Sporting Code Section 4, CIAM General Rules, Edition 2020
(https://www.fai.org/page/ciam-code)



FAI Sporting Code Section 4, F3 Soaring
(https://www.fai.org/page/ciam-code)



Regulamin Organizowania Zawodów F3F Aeroklubu Polskiego

Nagrody:
Dyplomy i puchary za klasyfikację indywidualną
Program zawodów:
Piątek 11.09.2020
8:00 Briefing w miejscu podanym w osobnym komunikacie na stronie f3f-klif.pl dnia 9.09.2020
do godziny 19:00.
Ostatnia kolejka lotów rozpocznie się nie później niż o godz. 17:00.
Sobota 12.09.2020
8:00 Briefing w miejscu podanym w osobnym komunikacie dnia poprzedniego.
Ostatnia kolejka lotów rozpocznie się nie później niż o godz. 17:00.
Niedziela 13.09.2020
8:00 Briefing w miejscu podanym w osobnym komunikacie dnia poprzedniego.
Ostatnia kolejka lotów rozpocznie się nie później niż o godz. 13:00.
Zakończenie zawodów do 30 minut po zakończeniu lotów konkursowych.
Opłata startowa:
Seniorzy 70 zł, juniorzy są zwolnieni z opłaty startowej
Ze względu na wyjątkową sytuację i realną możliwością zmiany terminu zawodów lub odwołania zawodów, opłatę
startową będzie można wnosić przed zawodami podczas wydawania numerów startowych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia za pomocą portalu f3xvault.com pod adresem:
https://www.f3xvault.com/?action=event&function=event_view&event_id=1783
Od godz. 20:00 15.08.2020, do godz. 20:00 4.09.2020.
Uwaga: Rejestracja jest ważna po wniesieniu opłaty startowej.

Przepisy dodatkowe:
 Podział na grupy w przypadku słabych warunków pogodowych.


Loty powtórkowe będą się odbywać po wylądowaniu modelu, najprędzej jak to będzie organizacyjnie
możliwe.



W celu zapewnienia równych szans wszystkim zawodnikom – nie wolno latać na zboczu, na którym
będą rozgrywane zawody, przed lotami konkursowymi w dniu zawodów. Złamanie tego zakazu będzie
traktowane jako niesportowe zachowanie i będzie podlegać karze 100 punktów.



Podczas lotów konkursowych zawodnik musi mieć założony numer startowy tak, aby był on dobrze
widoczny.

Protesty:
Protesty należy składać w formie pisemnej, po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł.
Inne:
Wszelkie zmiany będą zamieszczane w formie biuletynu na stronie internetowej https://f3f-klif.pl
W związku z obecnie panującym zagrożeniem epidemiologicznym, wszyscy uczestnicy zawodów
są zobowiązani do bezwzględnego zachowania wszelkich nakazów obowiązujących w naszym kraju.
Przypominamy o obowiązku posiadania licencji sportowej na 2020 rok oraz ważnego ubezpieczenia OC dla
modelarzy.

