
"Memoriał Józefa Grochota F3F" 

 
 
Zawody modeli szybowców klasa F3F zaliczane do Pucharu 
Polski F3F 2019 
 
 
Biuletyn nr.2 
 
1. Termin: 12-13.10.2019 
2. Organizator: SMO FENIKS. Osoba odpowiedzialna – Dariusz Dudzik 
3. Miejsce lotów: Zbocza: Przełęcz Kowarska , Rusko, Żółkiewka ,Radomierz, Góra 
Szybowcowa Jeżów Sudecki, Komarno, Radomierz,Kamienna Góra 
4. Kategoria: Szybowce zdalnie sterowane F3F 
5.Regulamin zawodów: 
FAI Sporting Code Section 4 – Edition 2019, Volume F3, Section 4C, Model aircraft – F3 
Radio control soaring 

FAI Sporting Code Section 4 – Edition 2019, Volume F3, Section 4C, Part Five, 5.8. Class 

F3F 

Regulamin Organizacji Zawodów F3F Komisji Modelarskiej AP 

6. Jury: 3 osoby zostaną przedstawione przed rozpoczęciem zawodów 
7. Sędzia główny zawodów: Krzysztof Malczuk 
8. Nagrody: Puchary za klasyfikację indywidualną (3 pierwsze miejsca). 
9. Program: 
Sobota 12.10.2019 
godzina 9:00-9:30 wydawanie numerów startowych. Miejsce spotkania zostanie ogłoszone i 
przesłane na adresy mailowe zarejestrowanych uczestników w dniu 10.10.2019 do godziny 
19.00 
9:30-10:00 Odprawa 
10:00 – dotarcie na zbocze i rozpoczęcie lotów konkursowych. 

Loty będą się odbywały do czasu kiedy warunki na to pozwolą, ale ostatnia runda 
rozpocznie się nie później niż o godzinie 16.00 
Niedziela 13.10.2019 
godzina 9:00-9:20 Odprawa. 9:30 rozpoczęcie lotów konkursowych. Miejsce spotkania 
zostanie przekazane uczestnikom przed rozpoczęciem ostatniej kolejki w sobotę 12.10.2019. 
godzina 10:00 rozpoczęcie lotów konkursowych. Ostatnia kolejka rozpocznie się nie później 
niż o godzinie 14:00 
Wręczenie nagród i zakończenie zawodów 30 minut po zakończeniu lotów konkursowych. 
10. Zgłoszenia: 
Rejestracja zawodników poprzez stronę f3xvault.com lub e-mailem na adres: 
dariusz.dudzik@vp.pl 
Link: 
https://www.f3xvault.com/?action=event&function=event_view&event_id=1658 
Wymagane informacje: 
- Nazwisko i imię 
- Nr licencji FAI 
- Kraj, 
- Kanał nr 1 
- Kanał nr 2 (nie jest wymagany dla 2,4 GHz) 



Koniec rejestracji dla zawodników krajowych 5 październik 2019, godzina 24:00 
11. Opłata startowa: seniorzy 70 zł , juniorzy są zwolnieni z opłaty 
Opłata startowa przez zawodników krajowych musi być wniesiona na konto organizatora 
najpóźniej do dnia 5 Października 2019. Numer konta zostanie przesłany zarejestrowanym 
uczestnikom e-mailem. Nie wniesienie opłaty w podanym powyżej terminie, spowoduje 
skreślenie zawodnika z listy startowej. 
12.Przepisy dodatkowe: 

udział biorą zawodnicy z licencjami FAI ważnymi na 2019 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 

Zawodnikom nie wolno wjeżdżać na zbocza samochodem. Pojazdy należy 
pozostawić u podstawy zbocza lub w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 
Osoby nie stosujące się do tej zasady nie zostaną dopuszczone do zawodów. 

Loty powtórkowe będą się odbywać z międzylądowaniem tak szybko, jak to będzie 
możliwe. 
13. Protesty: w formie pisemnej, po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł . 
14. Wszelkie informacje i zmiany będą zamieszczane w formie biuletynu na 
ogólnodostępnych stronach internetowych 


