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Informacja
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Aeroklub
Polski, Aeroklub Warszawski oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Bemowo, zapraszają modelarzy i miłośników lotnictwa na
Mistrzostwa Polski Modeli Halowych Zdalnie Sterowanych, pn.
AeroMusicals. Oprócz konkurencji mistrzowskiej F6B, będą teŜ rozegrane
Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych RC w konkurencjach: modeli
akrobacyjnych F3P (program F3P-AP), wyścigowych klasy PYLON oraz
akrobacyjnych F3AI (tylko dla juniorów do 16 lat).
Impreza odbędzie się w Hali OSiR na Bemowie, przy ul. Obrońców Tobruku 40.
Mistrzostwa Polski w konkurencji AeroMusicals będą rozgrywane w Warszawie po raz
trzeci. Latanie freestyle-owe lekkimi aeroplanami zdalnie sterowanymi, z napędem
elektrycznym, będzie dla mieszkańców stolicy duŜą atrakcją. Ciekawostką jest masa
startowa modelu gotowego do lotu, która wynosi około 110 g !!! Tyle waŜy kompletny
model z silnikiem, aparaturą radiową do sterowania i akumulatorami na pokładzie.
AeroMusicals jest stosunkowo młodą konkurencją w modelarstwie, wymyśloną dla
stworzenia atrakcyjnego dla widzów wydarzenia medialnego. Najogólniej rzecz ujmując
piloci lekkich maszyn RC, z napędem elektrycznym, demonstrują swoje umiejętności
pilotaŜu, latając Freestyle do rytmów wybranych przez siebie utworów muzycznych. Warto
podkreślić, Ŝe AeroMusicals jest bardzo preferowany przez Międzynarodową Federację
Lotniczą FAI – zwłaszcza na potrzeby promocji sportu lotniczego.

Szybko teŜ został włączony do programu obowiązkowego Światowych Igrzysk Lotniczych
WAG (2009 - Włochy). Kolejną edycję Igrzysk WAG władze FAI zaplanowały na rok 2013.
Mamy nadzieję gościć na Bemowie modelarzy początkujących jak równieŜ aktualnych
mistrzów Polski. Hala OSiR Bemowo była w przeszłości hangarem lotniczym – jest więc na
tyle duŜa, Ŝe pomieści wszystkich chętnych pilotów.

Uczestnicy Mistrzostw Polski w klasie F6B AeroMusicals i F3P-AP
muszą posiadać licencję sportową AP - waŜną na rok 2011. W
pozostałych konkurencjach licencja nie będzie wymagana.
Fanów małego i duŜego lotnictwa oraz publiczność zapraszamy na
tę najwaŜniejszą imprezę modeli halowych RC w tegorocznym
sezonie. WraŜenia z oglądania AeroMusicals porównywalne są do
jazdy figurowej na lodzie, a emocje podczas wyścigu PYLON nie są
mniejsze od wyścigu na ŜuŜlu!
Program, regulaminy, warunki uczestnictwa zawodników oraz formularze zgłoszeniowe
opublikujemy na stronie www.artbem.pl w terminie późniejszym.
Kontakt:

Aeromodelklub artbem, Bogdan Wierzba – tel. (22) 532-04-24 w godz. 9-17.

