
  

OTWARTE MISTRZOSTWA 
POLSKI Modeli Małych Form 
i Latających Skrzydeł 
 
Gliwice, 21-22 maja 2021 r. 

          

Mistrzostwa Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł dofinansowane są przez Miasto Gliwice 
 

BIULETYN ORGANIZACYJNO-SPORTOWY 
 
Organizator: 

Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych (44-100 Gliwice ul. Kolberga 42/4) 
 

Współorganizatorzy / Partnerzy: Aeroklub Gliwicki, Miasto Gliwice 

 
Obsługa Mistrzostw Polski: 

Dyrektor Mistrzostw Polski Tadeusz Milewski 

Sędzia Główny  Tadeusz Milewski 

Kierownik Sekretariatu Małgorzata Milewska 

Obsługa komputerowa mistrzostw  Wojciech Błachut 

 

Termin i miejsce rozgrywania zawodów: 21–22.05.2021 r., Lotnisko Aeroklubu Gliwickiego     
 
Uczestnictwo: 

1. Zawodnicy muszą posiadać ważną Licencję Sportową FAI wydaną przez Aeroklub Polski, 
2. Zgodnie z Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie, zawodnicy podlegają obowiązkowemu 

ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (więcej - pkt. 5.1 regulaminu jak niżej). 

Formuła rozgrywania Mistrzostw Polski: 

Zawody będą rozgrywane jako OTWARTE i zgodnie z Regulaminem Ogólnym Zwodów Modeli 
Latających i Kosmicznych – Edycja 2021 (w szczególności pkt. 1.7). 
 
Planuje się rozgrywanie MP w następujących konkurencjach: 

F1A/M, F1H, F1G, F1K, F1S, F1P, F1Q/M 
Uwaga: zgodnie z decyzją Komisji Modelarskiej AP, rok 2021 jest dla zawodów modeli małych form 
okresem przejściowym, więc w odniesieniu do modeli obowiązują przepisy techniczne, jak w roku 
2020. 
 
Klasyfikacje Indywidualne i drużynowe: 

W każdej z rozgrywanych konkurencji, planuje się przeprowadzenie następujących klasyfikacji: 

 Indywidualnej OPEN i ewentualnie klasyfikacji dodatkowych. 
 Drużynowej  

Uwaga: zgodnie z pkt. 6.2, 6.3 i 6.4 przywołanego Regulaminu: 

 klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona przy udziale min. 6 drużyn w danej konkurencji. 

https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2021/03/2021_Regulamin-ogolny-zawodow_21032021.pdf
https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2021/03/2021_Regulamin-ogolny-zawodow_21032021.pdf


 dany klub sportowy (KS) może zgłosić, w danej konkurencji, tylko jedną drużynę, 
 drużyny mogą być maksymalnie trzyosobowe (zgłoszone przed zawodami), 
 MP zostaną uznane przy minimalnej liczbie 6 zawodników w danej konkurencji dla Seniorów 

oraz 4 zawodników dla Juniorów i Kobiet. Przy mniejszej liczbie zawodników, zawody lub ich 
część będą traktowane tylko, jako ogólnopolskie i nie będą przyznawane tytuły MP (pkt 3.10 
wspomnianego regulaminu). 

 
Nagrody sportowe:  

Za miejsca indywidualne 1-3 w każdej konkurencji: medale i dyplomy Aeroklubu Polskiego  
oraz puchary,   
Za 1-3 miejsca w klasyfikacji zespołowej – medale i dyplomy Aeroklubu Polskiego. 

Termin zgłoszeń: 

Zgłoszenia zawodników należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2021 r. 
pocztą elektroniczną na adresy e-mailowe GSML: biuro@gsml.gliwice.pl,  gosiatu2@o2.pl  

Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują sobie we własnym zakresie. 

Opłaty  Startowe 

Juniorzy - 30,00 zł 
Seniorzy - 50,00 zł 
Opłata za start w każdej, dodatkowej klasie 5,00 zł 

Oznakowanie modeli: 

Modele muszą być oznakowane numerem licencji. 

Przepisy techniczne modeli: 

Strona internetowa Modelarstwo w AP - https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl 
 
Organizator zapewnia jednego chronometrażystę do komisji, a drugim chronometrażystą może być członek drużyny 
lub pomocnik zawodnika.  

Program Mistrzostw: 
 

21.05.2021 – Piątek 

14:00 – 15:00              Rejestracja zawodników 

15:00 - 19:00                Rozgrywanie zawodów na lotnisku w konkurencjach: F1S, F1P, F1Q/M 

22.05.2021 – Sobota 

8:30 – 9:00 Rejestracja zawodników 

9:00 – 9:15 Odprawa kierowników ekip w miejscu zbiórki  

9:30 – 16:00 Rozgrywanie zawodów na lotnisku w konkurencjach: F1A/M, F1H, F1G, F1K                                        

16:30 – 17:00 Zakończenie Mistrzostw Polski w rozegranych konkurencjach 

 
 
Gliwice, 22.04.2021 r. 
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