
IV ZAWODY MODELI P YWAJ CYCH Z OKAZJI
WI TA SOLAN” – 14 CZERWCA 2009

Ju  wkrótce odb  si  czwarte zawody modeli p ywaj cych z okazji wi ta Solan. W
zawodach startowa  mog  zawodnicy posiadaj cy modele w klasie EX (tylko juniorzy) oraz
F3-E (juniorzy i seniorzy). W pokazach modeli p ywaj cych, które odb  si  równolegle z
zawodami, mo e wzi  udzia ka dy ch tny z dowolnym modelem p ywaj cym, po
wcze niejszym kontakcie z organizatorem pod numerem tel. 694 43 62 87 lub poprzez e-mail:
jkosiak@poczta.fm

Przed zawodami, prosimy wszystkie osoby posiadaj ce modele zdalnie sterowane o wpisanie
si  na tablic  kana ów !!! UWAGA !!! W tym roku zmieni o si  miejsce rozegrania
zawodów, które odb  si  na Kocim Stawie (oko o 200m od portu w stron  drogi na
Wolsztyn przy parku Krasnala i LOK-u), a nie na przystani jachtowej jak w latach
poprzednich.

Wi cej danych i mapki dojazdu znajdziesz poni ej, plan miasta Nowa Sól znajdziesz TUTAJ.

Organizatorem zawodów jest M odzie owe Centrum Kultury i Edukacji “Dom Harcerza” w
Zielonej Górze przy wspó pracy z Nowosolskim Domem Kultury. Jak co roku, zawody s
jedna z atrakcji wi ta Solan. Kierownikiem zawodów jest instruktor Jakub Kosiak. Stron

ówn  zawodów jest http://www.rcclub.pl

Celem naszych zawodów jest prezentacja dorobku szkutniczego rodowiska modelarskiego z
okolic Nowej Soli, Bytomia Odrza skiego i Zielonej Góry. Te zawody s  przede wszystkim
dla pocz tkuj cych! A wi c mia o bierz si  do roboty i czym pr dzej przygotuj swój model!
Serdecznie zapraszamy na odwiedzenie naszej imprezy razem z ca  rodzin . Ka dy znajdzie
tu co  dla siebie .

Pami taj: 14 czerwca (niedziela) 2009r. godz. 17.00-20.00

Nowa Sól – Koci Staw, od strony LOK

Czekamy na Ciebie !!!

Organizator:

odzie owe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
Urz d Miasta Nowej Soli
Pracownia modelarska przy SP 8 w Nowej Soli

Klasy:

F3-E - radiomodele manewrowe nap dzane rub  wodn  z nap dem elektrycznym
EX - modele o nap dzie elektrycznym ze rub  zanurzon  w wodzie, bez adnych
automatycznych urz dze  steruj cych, wykonany w asnor cznie przez zawodnika
DE - modele aglowe bez adnych automatycznych urz dze  steruj cych i d ugo ci
kad uba do 1 metra

mailto:jkosiak@poczta.fm
http://www.rcclub.pl


Równolegle z zawodami dla juniorów odbywa  si  b  pokazy ró nego rodzaju modeli
ywaj cych. Zobaczy  b dzie mo na lizgi klasy ECO, modele redukcyjne oraz halowe

zdalnie sterowane modele lataj ce. Wszystkich ch tnych zapraszamy do udzia u w imprezie i
kibicowania zawodnikom.

Miejsce imprezy:

Nowa Sól – Koci Staw, przy budynku LOK i Parku Krasnala.
Szczegó owe mapki dojazdu znajduj  si  powy ej.

Data:  14 czerwca 2009r.

Godzina: 1700- 2000

Op ata startowa: brak - wi cej informacji poni ej w regulaminie

REGULAMIN:

Postanowienie sportowe i konkurencje

Szczegó owe przepisy budowy i przebieg rozgrywek oparte s  na przepisach sportowych
NAVIGA ( wiatowej Organizacji Modelarstwa Okr towego i Sportu Modelarskiego) i
przystosowane do warunków lokalnych. S  one do wgl du u Organizatora.

Komisja s dziowska czuwa nad prawid owym przebiegiem zawodów, podaje oficjalne wyniki
oraz ma prawo zdyskwalifikowa  zawodnika w danym biegu, klasie lub zawodach , je eli
tylko naruszy w sposób ra cy przepisy organizacyjne, posiada model niezgodny z
przepisami klasowymi, sprzeciwi si  poleceniu wydanemu przez osob  funkcyjn  w miejscu
startu, zachowa si  nie sportowo lub zak óci przebieg rozgrywek.

Sprawy organizacyjne

1. UWAGA!!! Ostateczny termin przyjmowania zg osze  up ywa 9 czerwca 2009
(wtorek) i nale y je sk ada  bezpo rednio u Organizatora.

2. Zg oszenie musi zawiera  : imi  i nazwisko zawodnika, ilo  modeli i ich klasy,
miejscowo  jak  reprezentuje zawodnik.

3. Program Zawodów :
16.30 - 17.00 – Rejestracja zawodników
17.00 – Otwarcie zawodów
17.15 – Pierwsze starty
ok.20.00 – podsumowanie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród!

4. W trakcie trwania zawodów oraz bezpo rednio po nich odbywa  si  b  pokazy
aglówek oraz pokazy lizgów i modeli redukcyjnych. Osoby wyra aj ce ch

wzi cia udzia u w pokazach proszone s  o kontakt z organizatorem  -
instruktorem Jakubem Kosiakiem.

yczymy stopy wody pod kilem !

*) Junior - startuj cy do lat 18 w cznie



Organizator:

odzie owe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze

Wyszy skiego 17c
65-536 Zielona Góra
tel.: 326-17-44

Zg oszenia prosimy kierowa  do dnia 09.06.2009 do:

instruktor Jakub Kosiak

nr tel. 694 43 62 87
e-mail jkosiak@poczta.fm
gg: 3019639

Sponsor:

Urz d Miasta Nowa Sól

ul. Pi sudskiego 12
tel.: (0-68) 459-03-00
fax: (0-68) 459-03-58
www.nowasol.pl
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