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50 Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych                                                               

Gliwice, 22 -23.06.2019r. 

Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych dofinansowane są przez Miasto Gliwice 

Instytucje organizujące: 

 Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych 

 Aeroklub Gliwicki 

 Miasto Gliwice 

 

 
Obsługa Mistrzostw: 

Organizator       Tadeusz Milewski 

Gospodarz Mistrzostw :                                                                                   Aeroklub  Gliwicki – Lotnisko Kamień Sląski      
Sędzia Główny       Wiesław Mój 

Kierownik Sekretariatu      Małgorzata Milewska 

Kierownik startu klas modeli swobodnie latających                  mgr inż. Darek Dradra 

 Kierownik startu klas modeli zdalnie sterowanych                  Ryszard Jurecki 

Kierownik startu klas modeli kosmicznych                   Andrzej Sawicki     
Kierownik techniczny      Jacek Pogonowski 

Obsługa komputerowa mistrzostw                    mgr inż. Wojciech Błachut 

 

Termin i miejsce rozgrywania zawodów: 

Mistrzostwa będą rozegrane na lotniskach w Gliwicach oraz Kamieniu Śląskim w dniach 22 – 23 .06.2019 
 

Uczestnictwo w zawodach: 
W zawodach mogą uczestniczyć  modelarze juniorzy młodsi (do lat 16-tu włącznie czyli urodzeni w roku 2003 lub młodsi). 

Zawodnicy muszą posiadać Licencję Sportową Modelarza Lotniczego  i Kosmicznego Aeroklubu Polskiego.  
Każdy Aeroklub regionalny oraz Stowarzyszenie zarejestrowane w Aeroklubie Polskim, mające ważną licencję na rok   2019 

(opłaconą) może zgłosić dowolną liczbę zawodników w dowolnie wybranych klasach modeli latających. Przed zawodami opiekun 

zgłasza zawodników których wyniki będą zaliczane do punktacji drużynowej  

Łącznie 8 miejsc we wszystkich klasach – kilku zawodników może startować w jednej klasie. 
Klasy  modeli: 
F1A/M, F1H, F1G, F1K,, F3J/M, F1Q/M, S6A. 
 

Zawody  w klasach  F2A/m oraz F2B/m odbędą sie   w dniach 01 – 02 .06 2019  Lotnisko  Włocławek 
 
Klasyfikacje: 
 W mistrzostwach przeprowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 Indywidualna w każdej z rozgrywanych klas 

 Zespołowa 

Klasyfikacja drużynowa będzie sporządzona na podstawie sumy znormalizowanych punktów, zdobytych przez 

wszystkich zawodników zgłoszonych jako dana drużyna. 

Na potrzeby tej klasyfikacji wyniki końcowe zawodników, w każdej konkurencji, muszą być znormalizowane do 

punktów najlepszego zawodnika, według wzoru P=(1000 x wynik zawodnika) / wynik najlepszego zawodnika 

i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku. 
Każdej drużynie do klasyfikacji drużynowej zalicza się sumę punktów za zajęte miejsca poszczególnych zawodników. O miejscu w 

klasyfikacji zespołowej będzie decydowała suma punktów uzyskana przez poszczególne drużyny. W przypadku równej ilości 

punktów o miejscu w klasyfikacji drużynowej decydować będzie mniejsza ilość punktów za sumę miejsc uzyskaną przez 

zawodników danej drużyny    a w dalszej kolejności bezwzględna suma punktów zawodników danej drużyny. 



 

Uwaga: Zawody w danej klasie nie zostaną rozegrane, jeżeli liczba zgłoszonych zawodników zgłoszonych w tej klasie będzie 

mniejsze od sześciu. 

 

Nagrody sportowe:  
Za indywidualne miejsca 1-3 w każdej klasie:  medale, puchary, dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe 

Za 1-6 miejsca w klasyfikacji zespołowej – puchary i dyplomy. 

 

Opłata Startowa : 
Wpisowe wynosi 20,00 zł  + 5,00 zł za każdą następną klasę  w których zawodnik wystartuje  
  

Termin zgłoszeń: 

Zgłoszenia zawodników należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2019r. 
 pocztą elektroniczną na adresy e-mailowe GSML: biuro@gsml.gliwice.pl,  gosiatu2@o2.pl  
 

Drużyny zgłoszone po tym terminie nie zostaną przyjęte do Mistrzostw. 

W przypadku zgłoszenia zawodników w klasie F3J/M należy bezwzględnie podać numery kanałów radiowych z których zawodnik 

będzie korzystał w trakcie Mistrzostw. 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują sobie we własnym zakresie. 

  

 

Oznakowanie modeli: 
Modele muszą być oznakowane numerem licencji. 

 

Przepisy techniczne modeli: 
Strona internetowa Aeroklubu Polskiego 

 

Program Mistrzostw: 
 

22.06.2019r. – sobota Lotnisko  w Kamieniu Śląskim 

 
     8.45 – 9.30  Rejestracja zawodników 
    9.30 - 10.00   Odprawa kierowników ekip na płycie lotniska 

 10.00 – 15.00  Rozgrywanie zawodów na lotnisku w klasach: 

   F1A/M, F1H, F1G, F1K,  F1Q/M. 

 

16.30   Zakończenie  Mistrzostw Polski w rozgrywanych klasach  
 

23.06.2019r. – niedziela – Lotnisko w Gliwicach 
 
10.00 – 14.00 Rozgrywanie zawodów w klasie modeli rakiet S6A oraz F3J/M 
                                                ewentualnie dokończenie zawodów w pozostałych klasach. 
 

15.00 Zakończenie Mistrzostw Polski w klasie S6A  i F3J/M  ORAZ  punktacji drużynowej 
 
       
 
Organizator:  Prezes Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych 
                                                       Tadeusz Milewski 
 
 
 

                                                      


