
 Memoriał Józefa Grochota
Zawody szybowców zdalnie kierowanych na zboczu F3F

zaliczane do Pucharu Polski.

Biuletyn nr 3
1. Termin: 18-19 września 2021 r.

2. Organizator: SMO Feniks. Osoba odpowiedzialna – Kamil Chipczyński.

3. Biuro zawodów: 

4. Miejsce: Kowary , Jeżów Sudecki , Rusko , Żółkiewka

5. Regulamin zawodów

 FAI Sporting Code Section 4 – Edition 2021, 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 2021, F3 Soaring,Part Five, 5.8. Class F3F 
http://www.fai.org/ciam-documents, file “F3 Radio Control Soaring”

6. Jury: sędzia główny zawodów – Krzysztof Malczuk
oraz dwóch sędziów wybranych spośród zawodników.

7. Nagrody: dyplomy i puchary za klasyfikację indywidualną.

8. Program zawodów:

Sobota – 18 września 2021r.

9:00 – 9:30 Otwarcie zawodów, wydawanie numerów startowych, odprawa

9:30 – 10:00  Dotarcie na zbocze.

10:15  Rozpoczęcie lotów konkursowych. Ostatnia kolejka rozpocznie się nie później niż 
o 17:00.

Niedziela – 19 września 2021r.

Szczegóły niedzielnej rywalizacji zostaną podane na zakończenie rywalizacji w sobotę .

9. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie

https://www.f3xvault.com/?action=event&function=event_view&event_id=2135

Początek rejestracji 18 sierpnia 2021 r. 

Lista startowa zostanie zamknięta w czwartek o 24:00

Miejsce zbiórki zawodników w sobotę zostanie  parking na Przełęczy Kowarskiej

link : https://goo.gl/maps/27gfarWF4trFLQTT6

10. Opłaty:

Opłata startowa: seniorzy 70zł, juniorzy 0 zł



11. Przepisy dodatkowe:

 Loty powtórkowe będą się odbywać z międzylądowaniem tak szybko, jak to będzie 
możliwe.

12. Protesty: w formie pisemnej, po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł.

13. Wszelkie informacje i zmiany będą zamieszczane w formie biuletynu na stronie 
internetowej http://f3f.zielnik.karpacz.pl

14.Organizator zastrzega możliwość skrócenia zawodów do 1 dnia w przypadku złych warunków , 
oraz do zmiany terminu . W przypadku ograniczeń związanych z Kovid 19 zawody zostaną 
przeniesione na inny termin.

15 . Wszystkie pojazdy poza  pojazdem organizatora i sędziego pozostają na parkingu . 

http://f3f.zielnik.karpacz.pl/

