Mistrzostwa Warszawy Młodzików
w konkurencji modeli szybowców halowych F1N
pn. Młody Szybownik
Patronat: Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

6 lutego 2011 r. – niedziela

Aeromodelklub

INFORMACJA I PROGRAM
Organizator

Bemowskie Centrum Kultury
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Współorganizatorzy

Aeroklub Warszawski
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Miejsce
Patronat medialny
Sponsorzy

Hala OSiR, ul. Obrońców Tobruku 40
Modelarz, Skrzydlata Polska, Nasza Gazeta Woli i Bemowa,
lotniczapolska.pl, dlapilota.pl, wawcity.pl,
UHU Kleje Polska, RIKU modelsport,

Przewidujemy, Ŝe w imprezie weźmie udział 100-130 najmłodszych szybowników.
Impreza ma charakter sportowo-rekreacyjny. Będą to otwarte mistrzostwa dla młodzików
z terenu działania Aeroklubu Warszawskiego - w klasie modeli szybowców halowych.
Zgodnie z regulaminem Aeroklubu Polskiego, mogą w nich uczestniczyć dziewczęta
i chłopcy w wieku do lat 14 – przy czym bierze się pod uwagę tylko rok urodzenia.
KaŜdy zawodnik moŜe wykonać maksymalnie 9 lotów konkursowych. W celu
popularyzacji tej konkurencji wśród najmłodszych, organizatorzy przeprowadzą oprócz
klasyfikacji oficjalnej, klasyfikacje dodatkowe z podziałem na kategorie wiekowe - do lat
10 oraz 11-14 lat. Pozostali – wiek bez ograniczeń, będą mogli wystartować w konkursie
otwartym (tylko 3 kolejki lotów).
Warunkiem uczestnictwa (w tym takŜe osób niezrzeszonych) jest zgłoszenie się do
komisji sędziowskiej w dniu zawodów, w godz. 9.00-10.00. Najlepsza ekipa otrzyma
Puchar Przechodni Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu - Zielonka, a dla zwycięzców
indywidualnych przewidziano dyplomy i wiele ciekawych nagród.
Zainteresowanych uczestników oraz widzów, serdecznie zapraszamy do Hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji na Bemowie.

Kontakt:
Bogdan Wierzba
(22) 532-04-24, w godz. 9-17
bogdan.wierzba@artbem.pl

PROGRAM
9.00 - 10.00

rejestracja zawodników i loty treningowe

10.00 - 10.15

ciąg dalszy lotów treningowych

10.15 - 12.45

loty konkursowe (przewiduje się 7 kolejek)

12.45 - 13.15

loty konkursowe dla instruktorów i opiekunów

13.15 - 14.00

pokazy modeli halowych RC w wykonaniu modelarzy
Aeromodelklubu artbem

14.00

planowane zakończenie zawodów

UWAGA:
 prosimy, aby do sekretariatu zawodów zgłaszali się wyłącznie
opiekunowie ekip wraz ze zgłoszeniem (w wersji papierowej
i elektronicznej),
 zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się osobiście,
 przed wejściem na halę będzie obowiązywała zmiana obuwia na
sportowe (dot. instruktorów i zawodników).

Fanów modelarstwa zapraszamy!!!

Więcej informacji na temat modelarstwa, zawodów i konkursów moŜna znaleźć na
stronach: www.artbem.pl/aeromodelklub.

Dzielnica Bemowo
m.st. Warszawy
zaprasza

