
 

 

 

 

„Puchar Wrocławia” 

Zawody modeli szybowców klasa F3F zaliczane do Pucharu 
Polski F3F 2014 
 
Biuletyn nr.2 
1. Termin: 29-30.03.2014   
 
2. Organizator: Aeroklub Wrocławski. Osoba odpowiedzialna – Jerzy Mataczyno. 
 
3. Biuro zawodów: ul. Rogowska 127, Wrocław 
 
4. Miejsce lotów : Zbocza: Rusko lub Mietków. 
 
5. Kategoria: Szybowce zdalnie sterowane F3F 
 
6.Regulamin zawodów :   

• regulamin FAI z 01.01.2014 sekcja 4 Class F3F 
• FAI Sporting Code Section 4 – Edition 2014, Volume ABR, Section 4B, General rules for in 

ternational contests, B.3.2. http://www.fai.org/ciam-documents, file “F3 Radio Control Soaring” 
• FAI Sporting Code Section 4 – Edition 2014, F3 Soaring,Part Five, 5.8. Class F3F 

http://www.fai.org/ciam-documents, file “F3 Radio Control Soaring” 
 
7. Jury: 3 osoby zostaną przedstawione przed rozpoczęciem zawodów 

 
8. Sędzia główny zawodów:  – Krzysztof Malczuk 
 
8. Nagrody:  puchar i dyplomy za klasyfikację generalną zawodów; puchary i dyplomy za 
klasyfikację w  Pucharze Polski. 
 
9. Program: 
Jeśli prognozy pogodowe się nie zmienią, to w niedziele nie będzie lotów konkursowych. W 
związku z tym program wygląda następująco: 
 
Sobota 29.03.2014 
Miejsce spotkania 
https://www.google.pl/maps/place/50%C2%B059'15.3%22N+16%C2%B028'03.4%22E/@50.
987571,16.467605,1119m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=pl 
GPS:  50.987571,16.467605 
8:30-9:00 wydawanie numerów startowych.  
9:00-9:30 Odprawa 
9:30 – dotarcie na zbocze i rozpoczęcie lotów konkursowych. Ostatnia kolejka rozpocznie się 
nie później niż o 17.00. 
 
Wręczenie nagród i zakończenie zawodów 30 minut po zakończeniu lotów konkursowych.  
 



10. Zgłoszenia: 
 
Formularz zgłoszenia: 
Wymagane informacje: 
- Nazwisko i imię 
- Nr licencji FAI 
- Kraj, 
- Kanał nr 1 
- Kanał nr 2 (nie jest wymagany dla 2,4 GHz) 
 
Do zawodów zostanie dopuszczonych maksymalnie 25 pilotów. Pierwszeństwo ma 
pierwszych 20 pilotów z klasyfikacji generalnej Pucharu Polski 2013.  
O kolejności decyduje godzina zgłoszenia Zawodnika. W przypadku gdy lista główna jest 
zapełniona, a zgłosi się Zawodnik z pierwszej 20tki rankingu PP2013, ostatnia osoba z listy 
głównej nie spełniająca wymogu rankingu PP2013, zostanie przeniesiona na pierwsze 
miejsce listy rezerwowej. W przypadku braku wniesienia opłaty do dnia 27.03.2014 przez 
Zawodników z listy głównej, Zawodnicy z listy rezerwowej są przenoszeni na listę główną w 
kolejności zgłoszeń. 
 
Zgłoszenia będą przyjmowane przez formularz na stronie f3f.zielnik.karpacz.pl lub mailem na 
adres: czyno@poczta.onet.pl 
Koniec rejestracji 26 marca 2014, godzina 23:00 
 
11. Opłata startowa: 60 zł/15 Euro    
Opłata musi być wniesiona i zaksięgowana na koncie najpóźniej do końca dnia 27.03.2014. 
Nr konta: PL23 1090 1489 4000 0001 0127 1742 
Kod BIC (Swift): WBKPPLPP 
Jerzy Mataczyno, ul. Latawcowa, Wrocław 
Tytuł: opłata startowa – Puchar Wrocławia 
Piloci z zagranicy mogą wnosić opłaty w gotówce przed rozpoczęciem zawodów, po 
uprzedniej informacji. 
 
12.Przepisy dodatkowe:  

• udział biorą zawodnicy z licencjami FAI ważnymi na 2014 rok 
• wymagane jest ważne modelarskie ubezpieczenie OC uczestnika 
• Organizator nie odpowiada za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestników 

wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności w czasie zawodów oraz z nie 
zastosowania się do poleceń Organizatora. 

• podział na grupy w przypadku słabych warunków pogodowych. 
• loty powtórkowe będą się odbywać po zakończeniu bieżącej kolejki lotów (po 

międzylądowaniu). 
• ze względów organizacyjnych nie wolno latać na zboczu po godzinie 7:30 w dniu 

zawodów 
• Zawodnikom nie wolno wjeżdżać na zbocza samochodem. Pojazdy należy 

pozostawić u podstawy zbocza. 
 
12. Protesty: w formie pisemnej, po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł / 25,00 EUR. 
Język oficjalny: polski, angielski . 
  
13. Sprawy organizacyjne: 
zakwaterowanie:  
http://www.noclegi-strzegom.comweb.pl/  - ok 12 km od głównego zbocza 
http://hotel-strzegom.com.pl/   - ok 12 km od głównego zbocza 
http://www.zamek-ksiaz.com.pl/pensjonat-galery.html  - ok 25 km od głównego zbocza 



http://www.hotelksiezyc.pl/strony/hotel_oferta.htm - ok 25 km od głównego zbocza 
http://hotelazyl.pl/pl/azyl-dla-ciebie/hotel - ok 25 km od głównego zbocza (w pobliżu A4) 
http://www.willa-nova.eu/pokoje-noclegi-jawor.html - ok 27 km od głównego zbocza 
 
 
14. Wszelkie informacje i zmiany b ędą zamieszczane w formie biuletynu na stronie 
internetowej f3f.zielnik.karpacz.pl  


