
               „Trzy Zamki F1E 2015 " /informator/  
- to trzy imprezy sportowe modelarzy lotniczych w kategorii F1E (szybowców sterowanych automatycznie) w randze Pucharów 
Świata FAI i Pucharów Polski. (Ogólna nazwa: "Trzy Zamki" - pochodzi od nazwy trzech śląskich średniowiecznych zamków ,a od 
2014 r trzy puchary świata mają łączną punktację turniejową . 
W 2015 r Patronat Startegiczny nad Turniejem objęła Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp z o.o. w Gliwicach.
A. Nazwy trzech Pucharów Świata FAI F1E to : 
1.FAI Ident.: 10270 (ukraińska impreza) – 18.09/ 2015: "IV Puchar Przyjaźni Ukrainy 2015" w Gliwicach.
 Organizator: Federacja ukraińska Aeromodelling (FAMSU) - 03 056 Kijów; ul. Getmana 27.
2.FAI Ident.: 10337 (polska impreza) – 19.09 / 2015: "VIII Toszek Cup 2015" w Toszku.
3.FAI Ident.: 10338 (polska impreza) – 020.09/ 2015: " XVI Governor Cup 2015" w Raciborzu.
Równolegle rozegrane zostaną Puchary Polski F1E 2015 : Puchar Aeroklubu Gliwickiego, Puchar Burmistrza Toszka i Puchar 
Starosty Raciborskiego . Zwycięzcy - Seniorzy i Juniorzy -  otrzymaja dyplomy. 
 Organizator: Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych  w Gliwicach (GSML)  we współdziałaniu z Raciborskim 
Stowarzyszeniem Lotniczym „Skrzydlaty Racibórz” i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Gliwickiej.
UWAGA: Dodatkowo prowadzona będzie punktacja  dla uczestników wszystkich trzech imprez (1 + 2 + 3):
Punkty tworzy suma miejsc (-100) . Przy równej ilości punktów - rozstrzyga wyższe miejsce w pierwszych zawodach. Dla 
zwycięzców turnieju są cenne nagrody: 

– 1-3 miejsca - dla 3 najlepszych zagranicznych i dla 3 najlepszych polskich uczestników "Trzech Zamków"; 
–  Nagroda Honorowa "Puchar Fair Play" za  sportową elegancję;
– Nagroda" GRACIA F1E "  Trzech Zamków - dla najlepszej zawodniczki Turnieju; 
– Główna Nagroda* Turnieju  - statuetka "VICTORIA F1E" dla najlepszego zawodnika „Trzech Zamków”. 

( *Nagroda Przechodnia  do roku 2022  wg zasady :– trzykrotny zwycięzca lub kto zbierze najwięcej pkt.: suma  5 miejsc z 7 lat)
Zgłoszenia udziału w zawodach  - do 10.09.2015   ( Uczestnicy muszą posiadać własne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków 
i ważną licencję sportową FAI  .)
 - Do każdego organizatora należy zgłosić :
 -imię i nazwisko (S/J)  , numer licencji FAI i  dodatkowo w zgłoszeniu na 18.09. - rozmiar  T-shirt  ( S – XXL).
Pierwszych 30   (wg kolejności  e-mail )  zgłaszających się  na „Puchar Przyjaźni Ukrainy” , otrzyma pamiątkową koszulkę .
Zgłoszenia wysłać pocztą e-mail do każdego organizatora imprezy, odpowiednio:
ad 1.> jan.wojtak@interia.pl <
ad 2.> qbit@digi.pl <,
ad 3.> mlysakowski@poczta.onet.pl <
B. Wpisowe (każdy Puchar Świata łącznie z Pucharem Polski): senior – 60 PLN, junior 40 PLN . W ramach wpisowego  
uczestnik otrzyma  posiłek na starcie. Wpisowe na  Puchar Ukrainy obejmuje także kolację na Zamku Toszek w sobotę 19.09.2015 
godz 18.00 . Opłata za tę kolację dla chętnych innych uczestników  – 10 PLN.
UWAGA: Uczestnicy winni  posiadać własne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i ważną licencję FAI.
C. Miejsce startu (dla kierunków wiatru, odpowiednio):
-w pobliżu Toszka:   - ESW: Sarnów, N-W: Kotliszowice; N-E - Słupsko
-w pobliżu Raciborza: -  SW: Pogrzebień, E, N: Dzielnica: Dzierżysław
D. Dzienny plan F1E Trzech Zamków 2015”:
1. Toszek - czwartek 17.09.2015: Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, trening,
    15-17.00: Informacje i zapisy w kawiarni na dziedzińcu Zamku Toszku.(Wpisać: "Zamek Toszek” w Google Maps)
Zakwaterowanie: proponowane (najtańsze) w Gliwicach z  możliwością innych form rekreacji wodnych i  grillowania nad jeziorem:
 - Ośrodek Wypoczynkowy MZUK "CZECHOWICE: ul Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice 

<http://www.mzuk.gliwice.pl/osrodek-wypoczynkowy-czechowice/>:
Pokoje 3-4 os. w cenie 20-30 zł os/ dzień-), lub domki dla 4 lub 6 osób. (70 lub 110 PLN  dom/dzień )

                    (Rezerwacja pocztą <owczechowice@mzuk.pl> lub telefon // fax: +48322388870).
2. Toszek - piątek 18.09.2015  : - Puchar Świata FAI " IV Puchar Przyjaźni Ukrainy " i PP „Puchar Aeroklubu Gliwickiego”.
- 10.00 -11.00 - spotkanie i rejestracja zawodników - stacja paliw "Hermes" Toszek, ul. Gliwicka 1 przy wjeździe do Toszka z 
kierunku Gliwic (wpisz do mapy Google ". HERMES- Toszek, ul Gliwicka 1":)
- 11.00 - uroczyste otwarcie, pamiątkowe zdjęcie i wyjazd do miejsca rozpoczęcia.
- 12.00 - 17.00 - Pięć lotów (w przerwie - posiłek)
- Od godziny 18.00 czas do dyspozycji drużyn narodowych - prywatne spotkania .
3.Toszek -  sobota 19.09. 2015: -  Puchar Świata FAI  "VIII Toszek Cup"i PP „Burmistrza Toszka”.
- 7.00 - 8.00 - spotkanie i rejestracja zawodników na stacji paliwowej „Hermes” - Toszek, ul. Gliwicka 1
- 8.00 - uroczyste otwarcie, pamiątkowe zdjęcie i wyjazd na odpowiednie miejsce startu.
- 9.00-14.30 - Pięć lotów (w przerwie - posiłek)
- 16.00 - Zamek Toszek - uroczyste zakończenie Zawodów z 18 i 19.09.2015 :
- W programie: Pokaz modeli - F2D "Combat" - "Hornyy Team" Ukraina
- 17.00 - 18.00 - wręczenie nagród zwycięzcom.
-18.00 - Uroczysta Kolacja na Zamku Toszek - (impreza zamknięta - kolacja jest w ramach wpisowego na Puchar Przyjaźni 
Ukrainy . Dla pozostałych, chcących wziąć udział – 10 PLN płatne przy rejestracji zawodników w dniu 19.09.2015 do godz. 8.00)
4.Racibórz -  20.09.2015-  : - FAI World Cup F1E- " XVI Governer's Cup i "PP Starosty Raciborskiego”.
-8.00-8.30 - Spotkanie w parkingu Hipermarket Leclerc, (wpisz "E.Leclerc, Opawska, Racibórz" - na mapie Google)            
- 8.30 - Otwarcie i wyjazd do miejsca startów (w zależności od kierunku wiatru)                          
- 9.30 - 15.30 - pięć loty i dogrywki (w przerwie - posiłek) 
-16.00 -17.30 – Zamek Racibórz  zakończenie  „Governor's Cup” i PP Starosty Raciborskiego” oraz Turnieju Trzech Zamków F1E".
Uwaga: od 15.08.2015 aktualne informacje o wydarzeniach można znaleźć również:
http://www.facebook.com/groups/swobodni/ i https://www.facebook.com/f1ethreecastlescup
Informacje przygotował - Jan Wojtak - mail:> jan.wojtak@interia.pl <


