
 

 
 Po raz pierwszy Zawody Modeli Pływaj ących w 
Bytomiu Odrza ńskim odbyły si ę w 1997roku, kiedy to 
grupa wodniaków z 12 Harcerskiej Dru Ŝyny Wodnej 
„BRYG” pod szyldem Miejsko-Gminnego O środka Kultury 
w Bytomiu Odrza ńskim oraz Komendy Hufca  ZHP w 
Nowej Soli stworzyła t ę imprez ę by poprzez 
modelarstwo szkutnicze, jako wst ęp do wychowania 
wodnego, propagowa ć ten sport w śród młodzie Ŝy oraz 
promować nasz ą miejscowo ść. Od tego czasu nasze 
Zawody wpisały si ę w kalendarz stałych imprez 
organizowanych na przystani jachtowej w Bytomiu 
Odrza ńskim. Co roku go ścimy zawodników tak Ŝe z 
innych miejscowo ści, w tym z Nowej Soli i Zielonej 
Góry. W tym roku dodatkowo go ści ć b ędziemy 
zawodników z Brandenburga ( Niemcy). Ponadto 
rozgrywamy konkurencje dla modelarzy –seniorów, aby  
nasi młodzi modelarze mieli si ę od kogo uczy ć, a 
jednocze śnie  pokaza ć, Ŝe modelarstwo sportowe 
moŜna uprawia ć w ka Ŝdym wieku .   
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obowiązują nas pewne zasadyobowiązują nas pewne zasadyobowiązują nas pewne zasadyobowiązują nas pewne zasady!!!! 
I. Gdzie i kiedy?  
 

Sobota 6 czerwca 2009r .,godz.11.00 
na przystani jachtowej w Bytomiu Odrza ńskim  

 
II . Postanowienia sportowe i konkurencje  
 

1. W naszych Zawodach dopuszcza si ę klasy modeli: 
     EX : modele o nap ędzie elektrycznym ze śrub ą 
zanurzon ą w wodzie, bez Ŝadnych automatycznych 
urz ądze ń steruj ących 
     F3-E : radiomodele manewrowe nap ędzane śrub ą 
wodną z nap ędem elektrycznym       

2. W klasie EX obowi ązuje tylko kategoria wiekowa 
JUNIOR(do lat 18!),za wyj ątkiem zawodników z 
Warsztatów Terapii Zaj ęciowej... 

3. Zawodnik ma prawo startowa ć danym modelem tylko 
w jednej klasie! A wi ęc w my śl niniejszego 
punktu jednym modelem mo Ŝna startowa ć w klasie 
EX, a drugim w klasie F3-E.Zawodnik mo Ŝe 
startowa ć tylko własnym  modelem. 

4. Szczegółowe przepisy budowy i przebieg 
rozgrywek oparte s ą na przepisach sportowych 
NAVIGA ( Światowej Organizacji Modelarstwa 
Okr ętowego i Sportu Modelarskiego) i s ą 
dostosowane do warunków lokalnych. S ą one do 
wgl ądu u Organizatora.                      

5. Komisja s ędziowska czuwa nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów, podaje oficjalne wyniki 
oraz ma prawo zdyskwalifikowa ć zawodnika 

w danym biegu, klasie lub zawodach je Ŝeli tylko 
naruszy w sposób ra Ŝący przepisy organizacyjne, 
posiada model niezgodny z przepisami klasowymi, 
sprzeciwi si ę poleceniu wydanemu przez osob ę 

funkcyjn ą w miejscu startu, zachowa si ę nie sportowo 
lub zakłóci przebieg rozgrywek. 
 
III. Sprawy organizacyjne  

• Opłata startowa to DOBRY HUMOR i CIEPŁY 
USMIECH! bez którego zawodnik b ędzie 

zdyskwalifikowany ;-)  

• UWAGA!!!  Ostateczny termin przyjmowania 
zgłosze ń upływa 29 maja 2009  (pi ątek) i nale Ŝy 
je przesła ć do Organizatora. 

• Zgłoszenie musi zawiera ć :  
Imi ę, nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazw ę 
klubu(miejscowo ść),ilo ść modeli oraz rodzaj klasy. 
 MoŜna tak Ŝe wykorzysta ć gotowy wzór zgłoszenia 
udost ępniony przez Organizatora.  
• Program Zawodów : 

   10.00 –10.50 – Rejestracja zawodników 
11.00 – Otwarcie zawodów 
11.15 – Start pierwszej eskadry modeli  
ok.14.15 – zako ńczenie rozgrywek 
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Kontakt z 
Organizatorem :               
 

Rafał Warias   
nr gg: 4745820  
nr tel: 506 331 889  
e-mail: man11@go2.pl  
 

    


