
 

TURNIEJ TRZECH ZAMKÓW F1E 2018 składa si  z trzech zawodów 
zaliczanych do generalnej klasyfikacji Pucharu wiata w klasie Modeli Szybowców 

Sterowanych Automatycznie F1E oraz jednego Pucharu Polski rozgrywanych w dniach 

17-19.08.2018 r. Nazwa Turnieju pochodzi od trzech średniowiecznych zamków 
znajdujących się w Gliwicach, Toszku oraz Raciborzu. 
 

 ZGŁOSZENIA PROSZ  PRZYSYŁAĆ NA 3castles@gsml.gliwice.pl 

 
ZAPISY na zawody trwaj  do 10 sierpnia 2018 r.- w zgłoszeniu prosimy o przysłanie (1) 

godno ci, (2) kategorii wiekowej (junior/junior młodszy/senior), (3) numeru licencji, (4) numeru FAI ID oraz (5) 

klubu/miasta. 

 
WPISOWE za ka de zawody - dla polskich zawodników 20 zł junior, 10 zł junior młodszy (tylko Puchar Polski 

19.08.2018 r.), 50 zł senior, 200 zł protest (Zagraniczni: senior - 30 euro, junior - 15 euro, protest 50 e), 

Zawodnicy musz  posiadać własne ubezpieczenie OC i NNW oraz wa n  licencj  sportow  FAI. 
 
 MIEJSCE STARTU (zale ne od kierunku wiatru oraz warunków termicznych): 

Okolice Toszka / E-S-W: Sarnów; N-W: Kotliszowice. 

1) Sarnów: Google maps: 50.472463 N, 18.511832 E 

2) Kotliszowice: Google maps: 50.478194 N, 18.561536 E 

 

FAI JURY 

Jan Wojtak POL 
 

Edith Mang AUT 
 

André Trachez FRA 
 

 

 

Zgodnie z tradycją, dodatkowo b dzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników, biorących udział we wszystkich 
trzech imprezach. Punkty tworzone są poprzez dodanie do siebie trzech zaj tych miejsc. Zawodnik z najni szą liczbą 
punktów wygrywa. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejno ci decyduje wy sze miejsce osiągni te w 
pierwszych zawodach. Wszelkie nagrody musz  być odebrane w trakcie ceremonii zakończenia. 
Przygotowali my nagrody dla najlepszych zawodników biorących udział w Turnieju Trzech Zamków, Puchar 

Sportowej Elegancji FAIR PLAY CUP, GRACI  dla najlepszej zawodniczki Turnieju, nagrod  dla najmłodszego 
uczestnika Turnieju, nagrod  dla najmłodszej uczestniczki Turnieju oraz nagrod  dla najstarszego zawodnika Turnieju. 

mailto:3castles@gsml.gliwice.pl


Od 2015 roku główn  nagrod  dla najlepszego zawodnika Turnieju jest statuetka „VICTORII 
F1E" – ufundowana przez Górno l sk  Agencj  Przedsi biorczo ci i Rozwoju sp. z o.o. Jest to 

nagroda przechodnia, lecz mo e zostać zdobyta na zawsze w dwóch przypadkach: 
 do 2022 roku zawodnik, bior cy udział w co najmniej 5 Turniejach (tj. we wszystkich trzech 
zawodach) z najlepszymi wynikami, 

 zawodnik, który wygra TRZYKROTNIE (niekoniecznie z rz du) Turniej Trzech Zamków na 
przestrzeni lat 2015-2022. 

 
 

 

Harmonogram Turnieju Trzech Zamków F1E: 

 

 

 

 Konrad urowski – Organizator Turnieju Trzech Zamków: konradinhooo96@gmail.com / +48 721 942 500 

 

  Cyprian Błaszczyk – Organizator Toszek Cup: cyprian.blaszczyk@gmail.com / +48 888 333 211 

 
 

Bie ce informacje mo ecie znale ć Państwo na stronach: 
www.facebook.com/f1ethreecastlescup www.gsml.gliwice.pl 

www.facebook.com/groups/187376484669175 www.facebook.com/groups/swobodni/ 

 
Proponowane noclegi: 
http://www.zlota-kaczka.com/ 
http://swierk-niewiesze.pl/ 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 😊 !!! 

 

  

GOVERNOR’S CUP 2018 
PI TEK 17.08.2018 

TOSZEK CUP 2018 
SOBOTA 18.08.2018 

THE FRIENDSHIP CUP OF UKRAINE 2018 and 
POLISH CUP ‘Puchar Prezesa GAPR sp. z o. o.’ 

NIEDZIELA 19.08.2018 

Organizowany przez 

Konrada urowskiego i  
Gliwickie Stowarzyszenie 

Modelarzy Lotniczych 

(GSML); 44-100 Gliwice, ul. 

Kolberga 42/4. 

Organizowany przez Cypriana 

Błaszczyka i  Gliwickie 

Stowarzyszenie Modelarzy 

Lotniczych (GSML). 

Organizowany przez Konrada urowskiego, GSML 

(Puchar Polski – juniorzy młodsi, juniorzy, open) 

oraz  Ukraińską Federacj  Aeromodellingu 

FAMSU (Puchar wiata; adres FAMSU: 03 056 
Kiev; ul. Getmana 27) 

8.00 REJESTRACJA na parkingu przy stacji GROTRANS: Toszek; ul. Gliwicka 1 

Google maps: 50.442153, 18.529398 (GPS: 50°26'31.8"N 18°31'45.8"E) 

9.00 rozpocz cie i transfer na miejsce startu 8.30 rozpocz cie i transfer na miejsce startu 

10.00-16.00 5 kolejek lotów oraz dogrywki 9.20-15.20 5 kolejek lotów oraz dogrywki 

 18.00 GRILL PARTY w 
‘ WIERKU’ –  prosimy o 
przyniesienie regionalnych 

specjałów 

Google maps: 50.395762, 

18.486129 (44-160 Niewiesze; 

ul. Słoneczna 9) 

17.30 na Zamku w Toszku: ceremonia 

zakończenia Turnieju Trzech Zamków oraz 
BANKIET (20 zł - płatne przy rejestracji). 

Google maps: 50.456115, 18.515739 

(GPS: 50°27'22.0"N 18°30'56.7"E) 
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