
Strona 1 

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Biuletyn nr 2 (zastępuje nr 1) 

 

Ogólnopolskie Zawody zaliczane do Pucharu Polski w klasie F3K 
27-28.04.2019r 

 (zwane dalej w skrócie PP F3K Lubin 2019) 
 

 

Zgłoszenia zawodników wyłącznie e-mailem na adres:  mariusz.urban@eplu.eu  
Zgłoszenie będzie potwierdzone zwrotnie mailem. 
 
Lista zawodników zostanie opublikowana na stronie: http://f1a-lubin.cba.pl/news.php 
 
W zgłoszeniu mailem należy podać: 
1) PP F3K Lubin 2019 
2) Imię Nazwisko / Pełna nazwa klubu / Nr licencji POL / Nr licencji FAI / Nr FAI na 2019 rok/.  
3) Częstotliwość: Proszę potwierdzić 2,4GHz (CE certifikate). 
4) Ilość noclegów (dot. wyłącznie noclegu na lotnisku AZM Lubin). 
 

Uwagi:  

W zawodach PP F3K Lubin zostanie odrzucona najgorsza jedna runda. 

Wymagane posiadanie przez zawodnika: aktualnej licencji sportowej FAI, NNW i OC 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu. 

W osobnej klasyfikacji organizator może dopuścić do zawodów PP F3K zawodników (gości z 

zagranicy). 

 

Komunikaty organizacyjne będą zamieszczane na stronie sekcji modelarskiej AZM Lubin: 

http://f1a-lubin.cba.pl/news.php 

 

Dojazd do lotniska: 

Uwaga: Ze względu na przebudowę wiaduktu kolejowego na wjeździe do lotniska od strony Goli 

(działek) dojazd ten będzie zamknięty (od 01.04.2019r maks. do 31.05.2019r), 

Dojazd do lotniska możliwy będzie tylko od strony Polkowic tj. zjazd z drogi 323 obok salonu 

Volkswagena. 

Informacja: http://eplu.eu/blog/?zamkniecie-drogi-dojazdowej  

Szczegółowa mapka poniżej. 
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Ogólnopolskie Zawody zaliczane do Pucharu Polski w klasie F3K 
Data: 27-28.04.2019r. 

Miejsce: Aeroklub Zagłębia Miedziowego - lotnisko 
http://www.eplu.eu 

Aeroklub Zagłębia Miedziowego 
ul. Spacerowa 9 

59-301 Lubin 
 

Organizator: Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Sekcja modelarska 
e-mail organizatora: sekcja.modelarska@eplu.eu  

 

Dyrektor zawodów: Mariusz Urban Tel. +48 668 451 332 mariusz.urban@eplu.eu 
Kierownik sportowy: Janusz Kulczycki Tel. +48 607 341 890 januszkul@o2.pl 

Kierownik techniczny: Jarosław Grzesica Tel. +48 603 998 098 jjedge61@gmail.com  
 

Zgłoszenia zawodników i noclegów: Mariusz Urban Tel. +48 668 451 332 mariusz.urban@eplu.eu 
 

Regulamin: Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnym Kodeksem sportowym FAI: 
FAI Sporting code /Section 4 - Aeromodelling Volume F3 - Radio Control Soaring Model Aircraft  

 
Konsultacje Kadry Narodowej F3K 
26-28.04.22019r. Organizator: Cezary Janas tel. +48 790 208 042 czarekjanas@op.pl           
Czwartek, 25.04.2019 
20:00-21:00 – zakwaterowanie na lotnisku        
Piątek, 26.04.2019 
10:00-18:00 – trening kadry narodowej  
 
Program zawodów:  
Piątek, 26.04.2019 
19:00-21:00 – rejestracja i zakwaterowanie na lotnisku 
Sobota, 27.04.2019           
09:00-09:30 - trening, przygotowanie terenu, otwarcie zawodów 
10:00-13:00 - zawody PP F3K 
13:00-13:30 – przerwa (grill lub posiłek dla zawodników) 
13:30-16:30 - zawody PP F3K 
18:00-21.00 – spotkanie integracyjne (szczegóły najpóźniej w dniu rejestracji) 
Niedziela, 28.04.2019           
09:00-09:30 - trening, przygotowanie terenu 
10:00-13:00 - zawody PP F3K 
13:00-13:30 – przerwa (grill lub posiłek dla zawodników) 
14.00-14.30 -  zakończenie zawodów PP F3K 
 
Rundy: 
1. Zadanie D: zwiększanie o 15 sekund, 30-45-60-75-90-105-120 s,  czas startowy 10 minut  
2. Zadanie F: 3 z 6, max 3 minuty,       czas startowy 10 minut 
3. Zadanie H: 1, 2, 3, 4 minuty,       czas startowy 10 minut 
4. Zadanie B: przedostatni i ostatni lot, max 4 minuty,    czas startowy 10 minut 
5. Zadanie A: ostatni lot, max 5 minut,      czas startowy 10 minut  
6. Zadanie G: 5 najdłuższych lotów, max 2 minuty,    czas startowy 10 minut 
7. Zadanie I: 3 najdłuższe loty, max 3,20 minuty,     czas startowy 10 minut 
8. Zadanie F: 3 z 6, max 3 minuty,       czas startowy 10 minut 
9. Zadanie G: 5 najdłuższych lotów, max 2 minuty,    czas startowy 10 minut 
10. Zadanie H: 1, 2, 3, 4 minuty,       czas startowy 10 minut 
11. Zadanie I: 3 najdłuższe loty, max 3,20 minuty,     czas startowy 10 minut       
12. Zadanie A: ostatni lot, max 5 minut,      czas startowy 10 minut 
 
Ze względu na warunki atmosferyczne powyższy program może ulec zmianie. 
Ilość rund może być ograniczona względem przewidzianego czasu trwania zawodów. 
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Lista zadań: ostateczna w dniu rejestracji (planuje się max. 12 rund) 
Klasyfikacja: Indywidualna: juniorów i seniorów. 
Nagrody sportowe: Miejsca od 1 do 3 (Puchary, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe). 
Zgłoszenia udziału zawodników mailem:  najpóźniej do 25.04.2019 do godziny18.00 
Nie będzie możliwości zgłoszenia udziału w zawodach (np. w dniu zawodów)!!! 
Zgłoszenia wyłącznie e-mailem: mariusz.urban@eplu.eu 
 (zgłoszeni zawodnicy będą opublikowani na stronie sekcji modelarskiej AZM Lubin) 
Licencje: Obowiązkowa licencja sportowa FAI – AP na rok 2019 
Wpisowe: Senior 50zł, Junior 30zł (Opłata pobierana podczas rejestracji zawodników. Każdy 
zawodnik otrzyma identyfikator/przepustkę ze smyczą 50-lat AZM Lubin oraz długopis AZM Lubin) 
Protesty: Wadium 100zł (rozpatruje powołana 3 osobowa komisja). Zwrot wadium w przypadku 
uznania protestu. 
 

Zakwaterowanie: 

- Miejsce pod namiot na lotnisku w kwocie 10 zł od osoby za dobę, 

- Nocleg na lotnisku AZM Lubin  (pokoje 2,3,4 osobowe: maksymalnie 20 osób) 

  w kwocie 35 zł od zawodnika za dobę (opłata pobierana przy rejestracji zawodników). 

  W cenie noclegu zapewniamy: pościel, ogólnodostępne - łazienka, prysznic i toaleta, 

  pomieszczenie socjalne do przygotowania posiłków oraz dostęp do Internetu WiFi. 
   Rezerwacja noclegów na lotnisku za potwierdzeniem: mariusz.urban@eplu.eu 

   decyduje kolejność zgłoszeń, 

- Miejsce dla przyczepy kempingowej w kwocie 17 zł od osoby za dobę,  

- Nocleg poza lotniskiem rezerwowany przez uczestnika we własnym zakresie (oferta poniżej). 
 
Wyżywienie: We własnym zakresie. W cenie wpisowego organizator organizuje grill/posiłek w 
przerwie zawodów, 
 
Dostępna baza noclegowa w Lubinie: 
Hotel Baron, Hotel Skarbek, Willa Cuprum, Hotel Europa 
 
Mapka dojazdu do lotniska: 

 

Uwaga: Zmiana organizacji ruchu. Brak dojazdu do lotniska od strony ul. Spacerowej. 

              Dojazd do lotniska tylko od strony salonu Volkswagena. 

 

Opracował: M.UR.                 30.03.2019r. 
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PROPONOWANE ATRAKCJE: 
 
1) RCS Baseny kryte sportowe, sauna do godz. 22.00    Lubin 

http://rcslubin.pl/obiekty/basen-kryty-ustronie 
http://rcslubin.pl/obiekty/basen-kryty-centrum 
 

2) RCS Kręgielnia i bowling do godz. 24.00      Lubin 
http://rcslubin.pl/obiekty/kregielnia-i-bowling  
 

3) RCS Squash do godz.22.00       Lubin 
http://rcslubin.pl/hala-widowiskowo-sportowa/squash  
 

4) Hala tenisowa do godz. 23.00       Lubin 
http://tenis.lubin.pl/hala-tenisowa  
 

2) Aquapark (basen rekreacyjny i sportowy):      Polkowice   
http://aquapark.com.pl/ 
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