
Koło Modelarstwa      Pyskowice 2.02.2021r. 
Lotniczego i Kosmicznego 
„Gawron” przy 
MOKiS w Pyskowicach 
Tel. 032-3330348 lub 694 190 637 
i Sekcja Modelarska Aeroklub Gliwickiego 

 
Zapraszamy do udziału 

w XVI Zawodach Modeli Halowych o Puchar Dyrektora MOKiS-u w Pyskowicach 
Zaliczanych do punktacji Pucharu Polski w klasie F1N 2021 

 
   Zawody odbędą się w Hali Sportowej im. Huberta Wagnera 
   ul. Strzelców Bytomskich 1  44-120 Pyskowice 
   6.03.2021r.( sobota ) w godzinach 9:00 – 17:00 
 
W zawodach uczestnicy podzieleni będą na kategorie: 

- młodzików i dziewcząt ( do lat 14-tu 2007) 
- juniorów młodszych ( urodzeni w latach2005 – 20006r.)   
- juniorów ( urodzeni 2003 – 2004r) 
- seniorzy 
 
 Zawody rozegrane będą zgodnie z przepisami tymczasowymi AP dla kategorii F1N. 
 Każdy zawodnik wykona 9 lotów (3loty w 3 turach) 
 
Program zawodów: 
 - 9:00 – 9:30 Zapisy 
 - 9:40    Uroczyste otwarcie zawodów. 
 - 9:45 -11:45 Loty konkursowe młodzików i dziewcząt 
 - 11:50 Zakończenie dla młodzików i dziewcząt 
 - 12:15 – 13:45 Loty konkursowe modeli F1N juniorów i juniorów młodszych 
 - 13:50 Zakończenie dla juniorów młodszych i juniorów 
 - 14:15 – 16:30 Loty konkursowe modeli F1N seniorów 
 - 16:45 Uroczyste zakończenie zawodów dla seniorów 
 
Uwagi: Każdy uczestnik musi posiadać zmienne obuwie oraz zachowywać się 
odpowiedzialnie w reżimie sanitarnym. Kierownicy ekip dokonują zapisów zawodników. 

 
Warunek uczestnictwa w zawodach: 

Każdy model musi być podpisany ( imieniem nazwiskiem  nazwą klubu lub Nr licencji 
AP) 
Przesłanie zgłoszenia zawodnika z podaniem Imienia, Nazwiska, roku urodzenia i nazwy 
klubu. Młodzicy i Dziewczęta ( nie muszą mieć licencji ale jest mile widziana), 
Junior młodszy, Junior i Senior muszą posiadać licencje AP FAI 2021. 
 
Opłata startowa: młodzicy i dziewczyny bez opłaty, juniorzy młodszych  10.00zł, 
juniorzy 20zł , seniorzy 30zł. 
 
Program zawodów może być zmieniony w zależności od liczby uczestników i 
dostosowany do warunków. 

Proszę przesyłać zgłoszenie do zawodów- Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 44-120 
Pyskowice ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 (do dnia 2.03.2021r.) lub  
e-mail:spj35@wp.pl 
Inst. Stanisław Paździorek 


