
Święto Latawca Społem PSS 
III Ogólnopolski Festiwal Latawcowy 

Gliwice 8.10.2016 
 

jest dofinansowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem 

  oraz miasto Gliwice 

 

    

Instytucje organizujące: 

• Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem 

• Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych 

• Aeroklub Gliwicki 

• Społem PSS Gliwice 

• Miasto Gliwice 

 

Obsługa Mistrzostw: 

Organizator:       Tadeusz Milewski 

Gospodarz Mistrzostw:  dyrektor Aeroklub Gliwickiego instr. pil. Krzysztof Piekarczyk 

Sędzia Główny:        dr inż. Stanisław Kopacz 

Kierownik sekretariatu:       Małgorzata Milewska 

Kierownik techniczny:      instr.  Stanisław Paździorek 

Obsługa komputerowa Mistrzostw:    mgr inż. Wojciech Błachut 

 

 

Termin i miejsce zawodów: 

Mistrzostwa rozegrane zostaną na lotnisku w Gliwicach w sobotę 8  października 2016 r. 

 

Uczestnictwo w zawodach: 

W zawodach może uczestniczyć  młodzież  (nie wyżej gimnazjalisty – w latawcach płaskich i skrzynkowych), 

instruktorzy w tych samych klasach oraz wszyscy chętni w latawcach fabrycznych i open).  

Od uczestników zawodów nie będą wymagane licencje sportowe Aeroklubu Polskiego 

 

Klasy modeli: 

• Latawce płaskie – młodzież nie wyżej gimnazjalisty 

• Latawce skrzynkowe - młodzież nie wyżej gimnazjalisty 

• Latawce płaskie instruktorzy 

• Latawce skrzynkowe instruktorzy 

• Latawce produkcji fabrycznej 

• Latawce open 

• Latawce open -  kobiety 

Klasyfikacje: 
W Mistrzostwach przeprowadzone będą następujące klasyfikacje:   

• Indywidualne, w każdej z rozgrywanych klas  

• zespołowe oddzielnie w klasie latawców płaskich i oddzielnie w klasie latawców skrzynkowych 

 

Nagrody sportowe: 

• za indywidualne miejsca 1-3 w każdej klasie: 

• medale, puchary, dyplomy  

• za 1- 6 miejsca w klasyfikacji zespołowej 

puchary i dyplomy 

• przewiduje się również nagrody pieniężne dla instruktorów zwycięskich drużyn 

 

Termin zgłoszeń: 
Do dnia 30 września 2016r należy podać nazwiska oraz klasy startujących zawodników a także  nazwiska 

opiekunów, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 

 gosiatu2@o2.pl 
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Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Zakwaterowanie we własnym zakresie. Organizatorzy przewidują dla uczestników zawodów posiłek 

regeneracyjny na płycie lotniska. Można zarezerwować indywidualnie zakwaterowanie w schronisku 

i internacie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, ul. Krakusa 16, 44-100 Gliwice  ( tel 32 230 68 31) 

 

Wpisowe:  
Wpisowe wynosi 20 zł od zawodnika .  

 

Oznakowanie modeli: 

Modele muszą być oznakowane inicjałami imienia i nazwiska lub numerem licencji, jeśli zawodnik  

takową posiada 

 

  Przepisy porządkowe 

Na wyznaczone przez organizatorów miejsca treningu i startu ekipy mogą podjechać samochodem wjeżdżając 

na teren lotniska wyłącznie od ul. Rybnickiej. Samochody należy zaparkować na skraju lotniska. W żadnym 

przypadku nie wolno jeździć samochodem po płycie lotniska. Instruktorzy i opiekunowie zobowiązani są do 

zapewnienia właściwego zachowania zawodników w miejscu zakwaterowania i w trakcie zawodów. 

 

Program Mistrzostw  

 

8.10. – sobota 

8.00  –     9.30 Rejestracja ekip, 

     wydanie numerów startowych – lotnisko Gliwice      

9.30  –    11.00  Ocena statyczna modeli  

11.00  - 13.00  Rozgrywanie zawodów  

      

14.00 Zakończenie zawodów na lotnisku w Gliwicach 

 

 

               
Organizator: 
Tadeusz Milewski                               

Prezes GSML 

                                   


