TURNIEJ TRZECH ZAMKÓW F1E 2021

TURNIEJ TRZECH ZAMKÓW F1E 2021 składa się z trzech zawodów zaliczanych do generalnej klasyfikacji Pucharu Świata
w klasie Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie F1E rozgrywanych w dniach 20-22.08.2021 r. w Toszku. Nazwa
Turnieju pochodzi od trzech średniowiecznych zamków znajdujących się w Gliwicach, Toszku oraz Raciborzu.

- 20.08.2021: ‘Governor's Cup’ organizuje Konrad Żurowski
Organizator: Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych (GSML); 44-100 Gliwice, ul. Kolberga 42/4.
- 21.08.2021: ‘Toszek Cup’ organizuje Cyprian Błaszczyk
Organizator: Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych (GSML) ; 44-100 Gliwice, ul. Kolberga 42/4.
- 22.08.2021: ‘The Friendship Cup of Ukraine - Memorial of Valeriy Gorynin’ organizuje Konrad Żurowski
Organizator: Ukraińska Federacja Aeromodellingu (FAMSU) 03 056 Kijów; ul. Getmana 27.
- Konrad Żurowski – organizator Turnieju Trzech Zamków: konradinhooo96@gmail.com

ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZYSYŁAĆ NA ADRES: cyprian.blaszczyk@gmail.com
Rejestracja zawodników trwa do 16.08.2021. W zgłoszeniu prosimy o przysłanie (1) godności, (2) kategorii wiekowej
(junior/junior młodszy/senior), (3) numeru licencji, (4) numeru FAI ID oraz (5) klubu/miasta.

Senior
30 €
Junior
15 €
Członek GSML / Organizator zawodów F1E 15 €
Podana opłata dotyczy wpisowego na pojedyncze zawody Pucharu Świata, nie udziału w całym Turnieju.

Zgodnie z tradycją, będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników, biorących udział we wszystkich trzech imprezach.
Punkty tworzone są poprzez dodanie do siebie trzech zajętych miejsc. Zawodnik z najniższą liczbą punktów wygrywa.
W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności decyduje wyższe miejsce osiągnięte w pierwszych zawodach.
- Puchary za zdobycie 1., 2., 3. miejsca w zawodach zaliczanych do Pucharu Świata,
- Puchary za zdobycie 1., 2., 3. miejsca w Turnieju Trzech Zamków F1E,
- Puchar Sportowej Elegancji „FAIR PLAY CUP”,
- Puchar „GRACJI” dla najlepszej zawodniczki turnieju,
- Nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika i dla najmłodszej uczestniczki turnieju
- Nagroda dla najstarszego zawodnika turnieju.
- NAGRODA GŁÓWNA STATUETKA PRZECHODNIA „VICTORIA F1E” DLA NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA.
Od 2015 roku główną nagrodą dla najlepszego zawodnika Turnieju jest statuetka „VICTORII F1E" –
ufundowana przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Jest to nagroda
przechodnia, lecz może zostać zdobyta na zawsze w dwóch przypadkach:
✓ do 2023 roku zawodnik, biorący udział w co najmniej 5 Turniejach (tj. we wszystkich trzech
zawodach) z najlepszymi wynikami,
✓ zawodnik, który wygra TRZYKROTNIE (niekoniecznie z rzędu) Turniej Trzech Zamków na przestrzeni
lat 2015-2023.

GOVERNOR’S CUP 2021
PIĄTEK 20.08.2021

TOSZEK CUP 2021
SOBOTA 21.08.2021

THE FRIENDSHIP CUP OF UKRAINE 2021
NIEDZIELA 22.08.2021

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 rozpoczęcie i transfer na miejsce startu

8.30 rozpoczęcie i transfer na miejsce startu

10.00-16.00 5 kolejek lotów oraz dogrywki

9.20-15.20 5 kolejek lotów oraz dogrywki
17.30 na dziedzińcu Zamku w Toszku: ceremonia
zakończenia Turnieju Trzech Zamków F1E
i koncert Runsolo
Google maps: 50.456115, 18.515739
(GPS: 50°27'22.0"N 18°30'56.7"E)

http://www.zlota-kaczka.com/
https://hghotel.pl/

W zależności od kierunku wiatru i warunków termicznych:
1) Sarnów E-S-W: Google maps: 50.472463 N, 18.511832 E
2) Sarnów S-W-N: Google maps: 50.474119 N, 18.526150 E
3) Kotliszowice N: Google maps: 50.478194 N, 18.561536 E

- Zaleca się zachowanie ostrożności w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz stosowanie się do obowiązujących
obostrzeń,
- Zawodnik powinien przygotować przed rejestracją dokładnie odliczone wpisowe,
- Wszystkie nagrody muszą zostać odebrane osobiście w trakcie ceremonii zakończenia. W przypadku nieodebrania
nagrody, nagroda przepada,
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów zaparkowanych w pobliżu miejsca startu
spowodowanych lądującymi modelami, zawodnicy powinni zaparkować pojazdy w miejscu wyznaczonym przez
organizatora, parkowanie w innym miejscu odbywa się na własną odpowiedzialność,
- Zawodnicy muszą posiadać własne ubezpieczenie (OC i NNW) na wypadek przypadkowych zdarzeń oraz ważną
licencję sportową FAI. Organizator ma prawo zażądać okazania dokumentów podczas rejestracji.

-

Fanpage Turnieju na Facebooku - www.facebook.com/f1ethreecastlescup
Strona GSML - www.gsml.gliwice.pl
Grupa „F1E WORLD” na Facebooku - www.facebook.com/groups/187376484669175
Grupa „Fani Free Flight” na Facebooku - www.facebook.com/groups/swobodni/

