
 

 

 

 

 

„Puchar Ślęży” 

Zawody modeli szybowców klasa F3F zaliczane do Pucharu 
Polski F3F 2017 
 
Biuletyn nr.4 
 
1. Termin: 7-8.10.2017   
 
2. Organizator: Aeroklub Wrocławski. Osoba odpowiedzialna – Jerzy Mataczyno. 
 
3. Miejsce lotów : Zbocza: Rusko, Żółkiewka, Piotrówek, Niedamirów, Kowary. 
 
4. Kategoria: Szybowce zdalnie sterowane F3F 
 
5.Regulamin zawodów :   

• FAI Sporting Code Section 4 – Edition 2017, Volume F3, Section 4C, Model aircraft – F3 
Radio control soaring 

• FAI Sporting Code Section 4 – Edition 2017, Volume F3, Section 4C, Part Five, 5.8. Class F3F  
 

6. Jury: 3 osoby zostaną przedstawione przed rozpoczęciem zawodów 
 

7. Sędzia główny zawodów:  – Krzysztof Malczuk 
 
8. Nagrody:  Puchary za klasyfikację indywidualną w  Pucharze Polski. Dyplomy za 
zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej. 
 
9. Program: 
 
Sobota 7.10.2017 
godzina 9:00-9:30 wydawanie numerów startowych. Miejsce spotkania u podnóża hałdy w 
Rusku: 
https://www.google.pl/maps/place/50%C2%B059'15.4%22N+16%C2%B028'03.9%22E/@50.
9876111,16.4669948,199m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.987597
8!4d16.4677466 
 
Ze względu na duże opady deszczu jakie są/będą przed zawodami, samochody 
bezwzględnie zostawiamy na dole. Zawodnicy nie stosujący się do tych zasad, nie zostaną 
dopuszczeni do zawodów.  
 
10:00 – dotarcie na zbocze, odprawa i rozpoczęcie lotów konkursowych. Ostatnia kolejka 
rozpocznie się nie później niż o 16.30. 
 
 



Niedziela 8.10.2017 
Miejsce spotkania zostanie przekazane uczestnikom po zakończeniu lotów w sobotę. 
 
godzina 10:00 rozpoczęcie lotów konkursowych. Ostatnia kolejka rozpocznie się nie później 
niż o godzinie 15:30. 
Wręczenie nagród i zakończenie zawodów 30 minut po zakończeniu lotów konkursowych.  
 
10. Opłata startowa: seniorzy 70 zł/17 Euro , junio rzy s ą zwolnieni z opłaty   
Opłata startowa będzie pobierana w gotówce, pierwszego dnia zawodów na początku 
odprawy zawodników.   
 
11.Przepisy dodatkowe:  

• udział biorą zawodnicy z licencjami FAI ważnymi na 2017 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. 

• ze względów bezpieczeństwa organizatorów nie wolno latać na zboczu po godzinie 
8:30 w dniu zawodów 

 
12. Protesty: w formie pisemnej, po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł / 25,00 EUR. 
Język oficjalny: polski, angielski . 
  
13. Wszelkie informacje i zmiany b ędą przekazywane zgłoszonym uczestnikom drog ą 
elektroniczn ą oraz będą zamieszczane w formie biuletynu na stronie interne towej 
f3f.zielnik.karpacz.pl  


