
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puchar Polski F3A w Zielonej Górze, 30-31.05.2009 r. 

Zawody rozgrywane będą według regulaminów i programów „F3A P-09” oraz „F3A 

klub 2006” zamieszczonych na stronach http://www.f3a.com.pl/ oraz www.swiderek-

f3a.pl. Bieżące informacje na stronie: http://strony.aster.pl/mdm/ 

Przy okazji Oficjalnych Zawodów Pucharu Polski Zdalnie Sterowanych modeli 

Akrobacyjnych w kategorii F3A organizujemy również nieoficjalne otwarte zawody 

w klasie F3A klub 2006 do których zapraszamy wszystkich modelarzy (również 

niezrzeszonych i nie posiadających licencji AP), którzy spełnią niżej określone 

warunki uczestnictwa oraz dysponują modelami odpowiadającymi warunkom 

określonym w powyższych regulaminach. W Klasie F3A klub 2006 na czas 
trwania tych zawodów zawieszony jest rozdział III regulaminu. 

Warunki uczestnictwa w zawodach: 

Od zawodników startujących w klasie otwartej „F3A klub 2006” wymagane jest 

posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego 

uprawianie modelarstwa lotniczego (wymagane jest okazanie polisy i lub podpisanie 

stosownego oświadczenia), oraz opłata wpisowa w wysokości 60 zł (juniorzy poniżej 18 
lat 30 zł) 

Zawodnicy startujący w klasie F3A oprócz spełnienia powyższych warunków muszą 
dodatkowo posiadać aktualną licencję modelarską AP. 

Organizator: 

Aeroklub Ziemi Lubuskiej  

w Zielonej  Górze  

ul. Skokowa 18  66-015 Przylep  
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Wstępny program zawodów: 

30.05.2009 r. (sobota): 

  9:00 Rejestracja zawodników do godz. 9:50 

10.00 Otwarcie zawodów 

10:30 Pierwsza kolejka lotów w otwartej klasie F3A-klub 

12:00 Druga kolejka lotów w otwartej klasie F3A-klub 

13:30 Trzecia kolejka lotów w otwartej klasie F3A-klub 

15:00 Ogłoszenie wyników Klasy Otwartej F3A – klub i wręczenie dyplomów 

16:00 Pierwsza kolejka lotów w kasie F3A 

17:30 Zakończenie pierwszego dnia zawodów i loty treningowe w klasie F3A 

31.05.2009 r. (niedziela): 

10:00 Druga kolejka lotów w klasie F3A 

11:30 Trzecia kolejka lotów w klasie F3A 

13:00 Kolejka rezerwowa w klasie F3A 

14:30 Przerwa obiadowa 

15:00 Ogłoszenie wyników Zawodów Pucharu Polski w Klasie F3A i wręczenie dyplomów. 

Sędziowie: 

Kosiński Jerzy 

Janecki Zygmunt 
Wojciechowski Edward 

Miejsce rozgrywania zawodów: 

Lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie koło Zielonej Góry,  
Współrzędne GPS  51º58’44,19’’N 015º27’49,76’’E 

Termin zgłoszeń: 

15.05.2009 r. 

Zgłoszenia i informacja: 

Zygmunt Janecki Tel.: 068 3253475 lub e-mail: zyga1936@o2.pl 

Edward Wojciechowski 502609459 lub e-mail: edwoj@zetozg.pl 

Zakwaterowanie: 

Hotel Fantom 
Przylep-Lotnisko 

66-015 Przylep 

Tel. i fax: +48 (68) 324 27 71 

email: hotel@fantom.azl.pl  
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