
 
 
 

 
 
 

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach 

 
Gliwice 18. 05 2018r 

 

Zaproszenie 
 Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach oraz Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy 

Lotniczych zapraszają do udziału w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Swobodnie Latających  o 
Puchar Dyrektora MDK w Gliwicach zaliczanych do Pucharu Polski. Zawody odbędą się na lotnisku 
w Gliwicach w dniu 27 maja 2018 r. Zawody zostaną rozegrane w klasach modeli F1A/M F1H, F1G, 
F1K,F1J,F1Q/M ,F1Q,F1S  w kategoriach wiekowych junior młodszy (do lat 16-tu) oraz junior i 
senior. Rywalizacja w kategoriach F1S, F1J,F1Q będzie jako otwarta. W klasie F1Q/M mogą 
startować tylko zawodnicy do lat 16-tu. Na zawodach również zostanie przeprowadzona klasyfikacja 
drużynowa w klasie F1A/M. W skład drużyny wejdzie 2 zawodników młodzików(wiek do lat 14) 
plus instruktor. W celu przyspieszenia zapisów na zawody proszę o przesłanie informacji drogą 
elektroniczną kto  i w jakich kategoriach będzie startował do dnia 22 05 2018 na adres 
romansowa@op.pl   
Niedziela (27 maja) 
700 – 815           – rejestracja zawodników 

             830 – 1215             – Puchar Dyrektora MDK w Gliwicach –trzy kolejki lotów (po 75 minut) 
                                       w klasach    F1A/M F1H, F1G, F1K,F1Q/M 

Loty dogrywkowe    - do30 minut po zakończeniu ostatniej kolejki. Jeżeli dogrywki  
                                    nie rozstrzygną się do godziny 13 30 zostaną one przeniesione na godziny 
                                    wieczorne                                   
Zakończenie zawodów w rozegranych klasach o godzinie 1345 

1200 – 1230  – rejestracja zawodników 
13 00 – 1600 - Puchar Dyrektora MDK w Gliwicach w klasach  F1Q,F1S,F1J  
Loty dogrywkowe do 30 minut po zakończeniu ostatniej kolejki  
Zakończenie zawodów w rozegranych klasach ok. 30 minut po ostatniej dogrywce 
UWAGA 
W klasie F1Q maksymalny limit energii 2J/g oraz maksymalnie 20s pracy silnika 
Czas rozgrywania zawodów oraz zakończenia może ulec zmianie w zależności od ilości 
rozgrywanych kolejek lotów oraz lotów dogrywkowych 
Zawodnicy którzy zgłosili się na termin kwietniowy nie muszą ponownie zgłaszać swojego udziału 

                       Organizator nie zapewnia wyżywienia 
                       UWAGA!!!  

                          Po płycie lotniska obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami. Parkowanie pojazdów  
                            na  płycie lotniska na własną odpowiedzialność. 

 Wpisowe :   
- senior, junior    40 zł 
- junior młodszy 15 zł 
- jeżeli zawodnik startuje w większej ilości kategorii niż jedna opłata będzie zwiększona  
  o 10 zł w przypadku juniora i seniora oraz 5 zł w przypadku juniora młodszego 
  ( nie dotyczyć to będzie instruktorów oraz zawodników w klasie F1A/M startujących  
  w klasyfikacji drużynowej) 

                                                             Organizator  
                                                                                                                        Roman Sowa           

       


