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ZAWODY do PUCHARU POLSKI 
modeli latających na uwięzi 

w konkurencji F2B 
MEMORIAŁ PIOTRA ZAWADY 

18 czerwca 2021 r. 
Lotnisko KRUSZYN 

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY 
aktualizacja na dzień 06-06-2021 r 

INFORMACJE OGÓLNE 

Patronat sportowy Aeroklub Polski - Członek FAI 

Organizator lokalny 
zawodów 

Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego 
Telefon:   54 235 54 43 
Strona internetowa: www.aeroklub.wloclawek.pl 
Email:   biuro@aeroklub.wloclawek.pl 

Miejsce zawodów Lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie 

Osoba do kontaktów  Magdalena MORAWSKA tel. 667 673 480 lub 54 235 54 43 

Osoba do kontaktów 
awaryjnych 

Marek DOMINIAK   tel. 501 132 657, marek.dominiak@poznan.home.pl 

 

INFORMACJE SPORTOWE 

Kierownictwo i nadzór 
nad zawodami 

Dyrektor Zawodów: Marek KOZIŃSKI Dyrektor Aeroklubu Włocławskiego  

Sędzia Główny:   Mariusz JANUCHOWSKI 

Rozgrywane konkurencje 
zawodów 

1. Modele akrobacyjne na uwięzi  konkurencja F2B  

Program zawodów 

18-06-2021 PIĄTEK 
08:30-10:30 rejestracja uczestników  
11:00-18:30  Loty konkursowe  
14.30-15:30  przerwa obiadowa (czas podano orientacyjnie)  

Sędziowie i obsługa 

konkurencja F2B 

Sędzia Prowadzący:  Stefan KRASZEWSKI  

Sędziowie:   Stefan GAUDYŃSKI, Marcin WSZOŁEK 

Starter i Kontrola techniczna modeli: Sławomir GARDYNA 

Ważne uwagi: 

1. Każdy zawodnik musi posiadać ważną na 2021 Licencję Sportową FAI. 
Aktualna lista licencjonowanych zawodników znajduje się na stronie internetowej 
Aeroklubu Polskiego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, także w programie zawodów, w składach 
komisji sędziowskich … 

3. Regulamin zawodów: Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane zgodnie przepisami Kodeksu 
Sportowego FAI - Edycja 2021 oraz Regulaminu ogólnego zawodów modeli latających i 
kosmicznych – Edycja 2021 

4. Opłata za złożenie protestu 100 PLN. Zwrot tylko w przypadku, gdy protest zostanie uznany za 
zasadny przez Sędziego Głównego. Zasady zgłaszania protestów zgodnie z przepisami CIAM FAI. 

5. Każdy junior musi posiadać dokument ze zdjęciem i datą urodzenia. 
6. Z uwagi na COVID-19 w roku 2021 dopuszcza się do klasyfikacji juniorów zawodników, 

którzy w roku kalendarzowym skończyli 22 lata.  

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Dojazd do lotniska link 
Google Maps 

52°35'10.5"N 19°00'31.6"E 

52.586239, 19.008780 

Opłaty za udział w 
zawodach 

Opłata startowa dla seniora:  40 zł 

Opłata startowa dla juniora: 10 zł 

Opłata startowa dla kobiety: 20 zł 

Opłata płatna przed zawodami podczas rejestracji 

http://www.aeroklub.wloclawek.pl/
mailto:biuro@aeroklub.wloclawek.pl
mailto:marek.dominiak@poznan.home.pl
https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/sc4_vol_f2_controlline_21.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/sc4_vol_f2_controlline_21.pdf
https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2021/03/2021_Regulamin-ogolny-zawodow_21032021.pdf
https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2021/03/2021_Regulamin-ogolny-zawodow_21032021.pdf
https://www.google.pl/maps/place/52%C2%B035'10.5%22N+19%C2%B000'31.6%22E/@52.5862426,19.0065914,524m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.5862394!4d19.0087801?hl=pl
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COVOD-19 

1. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne podczas zawodów będzie wymagane zachowanie 
zalecanego dystansu. 

2. Do rejestracji i w przypadku kontaktów z sędziami należy włożyć własną maseczkę.  
3. Organizator zapewni płyn do dezynfekcji rąk oraz pomiar temperatury uczestników.  
4. Zaleca się posiadanie własnych rękawiczek i środków dezynfekujących do rąk. 

Hotel i wyżywienie 

Z uwagi na pandemię COVID-19 Organizator nie proponuje zawodnikom i osobom towarzyszącym 

noclegu i wyżywienia. Zapewnia to jedynie obsłudze zawodów.  

W sprawie skorzystania z kempingu na lotnisku konieczny jest kontakt z Biurem Aeroklubu 

Włocławskiego. 

Cena noclegu za pole kampingowe wg cennika AW.  Dla osób fizycznych są to ceny brutto. 

Pole campingowe znajduje się terenie lotniska AW. 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia udziału w mistrzostwach należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: 

biuro@aeroklub.wloclawek.pl  do dnia 14-06-2021 r. wypełniając odpowiednio Kartę 

Zgłoszeniową do pobrania ze strony internetowej Organizatora.  

Ubezpieczenie 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (na zdrowiu i/lub majątkowe) 

wyrządzone przez zawodnika osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom zawodów. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie, ubezpieczenie NNW zawodników jest obowiązkiem 

klubu sportowego, a zawodników Kadry Narodowej AP. 

3. Organizator ubezpieczy opcjonalnie od NNW obsługę zawodów.  

4. Zawodnicy powinni przedstawić oryginał polisy (lub potwierdzoną jej kopię) 

obowiązkowego ubezpieczenia OC osób eksploatujących modele latające zgodnie z 

Obwieszczeniem MIiB z dnia 09-12-2016 r. (Dz.U. poz.1993) załącznik nr7  

Dofinansowania 
Imprezę dofinansowano ze środków budżetu państwa, 

których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 
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