Zawody dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
aktualizacja z dnia 08-06-2021 r.

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych dla seniorów i juniorów
08 – 11.07.2021 r.
Konsultacje Kadry Narodowej dla seniorów i juniorów modeli kosmicznych
06 – 11.07.2021 r.


Organizator
Centralna Szkoła Szybowcowa



Osoba odpowiedzialna
up. przez KS (organizatora) - Adam Paska
Tel. +48 604 278 381
E-mail: j.zdulski@hotmail.com



Miejsce
Lotnisko Leszno
ul. Szybowników 28
64-100 Leszno
Współrzędne GPS lotniska: 51°49'55.7"N 16°31'57.1"E



Rejestracja zawodników
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (j.zdulski@hotmail.com) wypełniając kartę
zgłoszeniową. Rejestracja zawodników zostanie zamknięta 28.06.2021 r.



Warunki uczestnictwa
 Wymagana jest aktualna licencja sportowa - modelarstwo lotnicze i kosmiczne.
 NNW od uprawiania sportów lotniczych.
 OC za szkody wyrządzone modelem lotniczym na sumę gwarancyjną w wysokości zależnej od
maksymalnej masy startowej modelu.



Przepisy sportowe
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 FAI Sporting Code Section 4 - Aeromodelling Volume S SpaceModels 2021 Edition
 FAI Sporting Code Section 4 - Aeromodeling CIAM General Rules Volume 2021 Edition
 FAI Code of Ethics
 FAI anti-doping Rules
 Regulamin ogólny zawodów modeli latających i kosmicznych - Edycja 2021



Sędziowie i obsługa zawodów
 Dyrektor Zawodów - Adam Paska /Centralna Szkoła Szybowcowa/
 Sędzia Główny - Jerzy Boniecki
 Komisja oceny statycznej makiet: S5, S7
o Wojciech Grzanka,
o Andrzej Pikosz,
o Andrzej Sawicki
Pozostałych sędziów wyznaczy sędzia główny w późniejszym terminie.
Opłata startowa
Senior - 150,00 zł, junior - 100,00 zł. (opłata będzie pobierana przed zawodami podczas rejestracji
zawodników w hotelu „Ach To Tu”).





Zakwaterowanie
Zawodnicy KN mają zapewnione bezpłatne noclegi (konsultacje i MP) w hotelu „Ach To Tu” – noclegi w
imieniu zawodników rezerwuje organizator.
Pozostali zawodnicy, noclegi organizują sobie we własnym zakresie(w przypadku zawodników juniorów,

organizuje opiekun – instruktor).









Hotel "Ach To Tu" www.achtotu.com.pl
ul. Balonowa 26, 64-100 Leszno
Tel. +48 65 526 99 40/41
Tel. +48 606 302 525
Fax. +48 65 526 99 42
E-mail: hotel@achtotu.com.pl
Dostępne pokoje"Hotel Ach To Tu"

pokój 1-osobowy 140,00 zł / doba za śniadaniem
pokój 2-osobowy (osobne łóżka) 190,00 zł / doba za śniadaniem
pokój 3-osobowy 280,00 zł / doba za śniadaniem
pokój 4-osobowy 310,00 zł / doba za śniadaniem
 Pole namiotowe z zapleczem sanitarnym na terenie lotniska
Pierwsza osoba w namiocie 25,00 zł, kolejna 20,00 zł (za dobę).

Wyżywienie
Zawodnicy KN mają zapewnione bezpłatne posiłki, śniadania i kolacje (konsultacje i MP) w hotelu „Ach To
Tu”, obiady na lotnisku (Catering Świeżynka”) – posiłki w imieniu zawodników rezerwuje organizator.
Pozostali zawodnicy, śniadania i kolacje organizują sobie we własnym zakresie (w przypadku zawodników
juniorów, organizuje opiekun – instruktor), organizator zarezerwuje obiady na lotnisku zgodnie z wpisem w
arkuszu rejestracyjnym „Catering Świeżynka”).
 "Hotel Ach To Tu"
 Koszt obiadu dwudaniowego – 30,00 zł (z dostawą na start)
 Koszt kolacji - 25,00 zł
 Wyżywienie „Catering Świeżynka” - obiady domowe Leszno
ul. Narutowicza 119, Leszno wielkopolskie 64-100,
Telefon: 782-872-101, Telefon komórkowy: 507-444-905, http://www.swiezynka.pl
 Koszt obiadu dwudaniowego – 16,00 zł (z dostawą na start)



Protest
Składany pisemnie na ręce Sędziego Głównego. Wadium za wniesienie protestu wynosi 100,00 zł. Zostanie
zwrócone, jeśli protest zostanie uznany za słuszny, w przeciwny wypadku kwota ta zostanie wpłacona na konto
Komisji Modelarskiej.

Program konsultacji Kadry Narodowej w Modelarstwie Kosmicznym (dotyczy zawodników KN 2021)
Wtorek 6 lipca
1800 - 2100 przyjazd i rejestracja uczestników (Hotel „Ach To TU”)
1830 - 1930 kolacja
Środa 7 lipca
700 - 745 śniadanie
800 - 845 zapoznanie z programem, sprawy organizacyjne, zasady BHP (Hotel „Ach To TU”)
900 - 945 szkolenie z obsługi altymetrów (Hotel „Ach To TU”)
1100 - 1300 loty treningowe indywidualne
1300 - 1400 obiad (na lotnisku)
1400 - 1700 loty treningowe S6A, S8D
1700 - 1900 loty treningowe S3A, S8E/P
1900 - 2000 kolacja i omówienie treningu (Hotel „Ach To TU”)
czwartek 8 lipca
7 - 7 śniadanie
900 - 1100 loty treningowe S9A
1100 -1300 loty treningowe S4A
1300 - 1400 obiad (na lotnisku)
1500 - 1900 loty treningowe S1, S5, S8D, S8E/P
00

45

Program MPMK Leszno 2021
Strona 2 z 3

1800 - 2100
2100 - 2200
1830 - 1930
2100 - 2200

Czwartek 8 lipca
przyjazd i rejestracja zawodników (Hotel „Ach To TU”)
zdawanie makiet S5 do oceny (Hotel „Ach To TU”)
kolacja
zdawanie silników (Hotel „Ach To TU”)

Piątek 9 lipca
700 - 745 śniadanie
830 otwarcie Mistrzostw Polski oraz odprawa zawodników i sędziów (na lotnisku)
od 845 znakowanie modeli S1A, S1B
900 - 1200 trzy kolejki lotów S1A, S1B
1200 - 1300 pierwsza kolejka S3A
1300 - 1400 obiad (na lotnisku)
1415 - 1615 dwie kolejki S3A
1615 - 1630 Dogrywki S3A
1700 - 1900 trzy kolejki S8D
1800 - 1930 wydawanie makiet S5B,C zdawanie makiet S7(Hotel „Ach To TU”)
1930 - 2030 kolacja
Sobota 10 lipca
700 - 745 śniadanie
830 - 1100 trzy kolejki S4A
1100 - 1330 trzy kolejki S9A
1330 - 1430 obiad (na lotnisku)
1430 - 1630 trzy kolejki S6A
1630 - 1900 kolejki S5B, S5C
S6A kobiet i loty dogrywkowe
1930 - 2015 kolacja
2030 - wręczenie medali i dyplomów: S1A, S1B, S3A, S8D (Hotel „Ach To TU”)
Niedziela 11 lipca
700 - 800 śniadanie
900 - 1200 loty S8E/P
1100 - 1400 loty S7
1400 obiad (na lotnisku)
1530 wręczenie medali i dyplomów: S4A, S9A, S5C, S5B, S6A, S8E/P, S7 - zakończenie MP (Hotel „Ach To TU”)
Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego programu
ze względu na warunki atmosferyczne!
Sędzia Główny zawodów może zmniejszyć ilość kolejek lub przełożyć ze względu na niekorzystne warunki
atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiające sprawne przeprowadzenie zawodów.
Z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne panujące w Polsce wszyscy uczestnicy zawodów powinni posiadać
maski zakrywające usta i nos oraz rękawiczki ochronne. Bezwzględnie powinni zastosować się do wymogów
sanitarnych obowiązujących w danym czasie i na danym terenie.
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