
 

 

Ogólnopolskie Zawody Modeli 
do walki powietrznej 

ESA Aircombat (WWI+WWII) 

 

7. Bitwa o Bemowo 
Warszawa, 2 września 2017 r. 

 

           
 

BIULETYN 
organizacyjno-sportowy (konkurencja ESA) 

 

Termin: 2 września 2017 r. 
Miejsce rozgrywania zawodów: wjazd od ulicy Piastów Śląskich. 
 
Organizator: 

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 
 

Obsługa: 

Kierownik zawodów – Bogdan Wierzba z Aeromodelklubu BCK, 
Sędzia Główny – Jarosław Kowalski 
Asystent Sędziego Głównego – 1 osoba z Aeromodelklubu BCK  
Obsługa komputerowa – Mariusz Januchowski 
Sekretariat – 2 osoby z BCK 
    

Wyżywienie:  - na terenie imprezy  
Termin zgłoszeń - 30 sierpnia 2017 r. do godz. 24.00 
Forma zgłoszeń - on-line   
 

Koszty i zasady uczestnictwa: 

 Opłata startowa (bez względu na liczbę konkurencji) - 30 zł, przy rejestracji. 

 Organizator zapewni zawodnikom bezpłatny lunch (w dniu zawodów). Osoby towarzyszące będą mogły 

zakupić posiłek we własnym zakresie. Namiot cateringowy będzie zlokalizowany w pobliżu pola 
startowego. 

 

Regulaminy 

Zawody będą rozgrywane w/g aktualnych Regulaminów ESA WW1 oraz ESA WW2 

przy następujących założeniach: 

 w obu kategoriach WW1 oraz WW2 planowane są 3 rundy eliminacyjne (ilość walk w rundzie zostanie 

podana na bryfingu - w zależności od liczby pilotów) + walka finałowa, 

 podczas walk eliminacyjnych możliwa jest wyrywkowa kontrola modeli, 

 przed walką finałową będzie przeprowadzona kontrola zgodności modeli z regulaminem, 

 wyniki po zakończeniu każdej rundy lotów będą publikowane na tablicy informacyjnej, 

 zwycięzcy – w obu kategoriach, otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe (za miejsca 1-3), 

 najlepszy pilot-młodzik (wiek do 14 lat) otrzyma nagrodę specjalną, 

 wszyscy piloci biorący udział w zawodach otrzymają dyplomy uczestnictwa (od 4 miejsca).  

 

Bezpieczeństwo i sprawy techniczne 



  

 Warunkiem udziału w Ogólnopolskich Zawodach Modeli ESA AIRCOMBAT jest złożenie 

oświadczenia zawodnika o odpowiedzialności za szkody (na zdrowiu i/lub majątkowe) 

wyrządzone osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom zawodów. W przypadku 

uczestników niepełnoletnich oświadczenie zawodnika musi być uzupełnione zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego, a ponadto podczas zawodów zawodnicy niepełnoletni muszą 

pozostawać pod opieką osób dorosłych (rodziców lub instruktorów). Formularz oświadczenia 

jest dostępny na stronie organizatora. Wypełnione i podpisane należy złożyć przed 

rozpoczęciem zawodów - w biurze przy rejestracji. 

 

 Organizator zapewnia tylko ubezpieczenie NNW dla oficjalnych uczestników zawodów, tzn. 
zawodników, sędziego głównego i jego asystenta oraz dla członków obsługi zawodów. 
 

 Zawodnicy i sędziowie wchodzący do strefy przed widzami, muszą mieć hełm/kask 
ochronny na głowie. Wymóg ten dotyczy także wszystkich osób funkcyjnych z obsługi 
zawodów. 
 

 Taśmy do modeli, zapewnia nieodpłatnie organizator. 
 

 Ładowanie akumulatorów we własnym zakresie (organizator nie zapewnia generatorów 
prądu). 
 

 W pobliżu miejsca zawodów zostanie wygrodzony parking (tylko dla zawodników) – 
niestrzeżony. 

 
 Zawodnicy i osoby z obsługi zawodów będą posiadały identyfikator. 

 
 
 
Kontakt:  

Bemowskie Centrum Kultury – Aeromodelklub BCK 
Bogdan Wierzba – tel. 519 047 135 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


