MAZOVIA DRONE RACING
Ogólnopolskie Zawody Dronów
Wyścigowych
zaliczane do PUCHARU POLSKI
w konkurencji F3U

Warszawa, 8-9 września 2018 r.
fot. www.f3u.pl

BIULETYN
organizacyjno-sportowy (rev.1)
▪ MIEJSCE ZAWODÓW:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
boiska otwarte Studium Wychowania Fizycznego – przy ul. Kartezjusza 1 (obok
Stadionu WAT).
▪ ORGANIZATOR: Aeromodelklub Bemowskiego Centrum Kultury
▪ WARUNKI UCZESTNICTWA
- posiadanie licencji sportowej FAI ważnej na rok 2018,
- dokonanie zgłoszenia i wniesienie opłaty startowej w terminie
do 24 sierpnia br., do godz. 23:59 (przelewem).
Link do rejestracji on-line:
http://bemowskie.pl/drone-racing/
▪ OPŁATY STARTOWE: Seniorzy - 60 zł, Juniorzy - 35 zł.
W celu usprawnienia rejestracji, opłaty na miejscu zawodów nie będą już przyjmowane.
Prosimy o dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie jak wyżej - wyłącznie
przelewem, na konto: 50 1240 2034 1111 0010 1127 9175.
W tytule przelewu należy napisać:
DRONY - Imię i Nazwisko (startowe / obiady / kolacja)
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, opłaty startowe i za wyżywienie nie
podlegają zwrotowi. Informacje dodatkowe dla Organizatora można zapisać w
specjalnym polu „Uwagi” w formularzu zgłoszeniowym.
▪ KIEROWNICTWO I OBSŁUGA
Bogdan WIERZBA – Dyrektor Pucharu Polski

Aeromodelklub BCK

Ewa ŚWIETLIK – Biuro Pucharu Polski

Bemowskie Centrum Kultury

Krzysztof HILBRYCHT- Sędzia Główny

Aeroklub Gdański

Przemysław JAKUBCZAK – Szef Startu

Warszawa
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Krzysztof KASPRZYCKI – elektroniczny system
pomiaru czasu i obsługa komputerowa zawodów

Aeroklub Gdański

Jarosław LISTKOWSKI – transmisja obrazów video,
obsługa telebimu i filmowanie video i zdjęcia

Aeroklub Gdański

▪ KONKURENCJE
F3U – wyścigi dronów FPV
▪ REGULAMIN
Puchar Polski rozegrany zostanie zgodnie z przepisami Kodeksu FAI (Section 4 Aeromodelling Volume F3 Radio Control Drone Racing 2018 Edition Effective 15 March 2018).
▪ PRZEBIEG ZAWODÓW
Według „zasad organizacyjnych”, które zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
▪ NAGRODY – za zajęcie miejsca od 1 do 3 zostaną wręczone dyplomy, puchary oraz
nagrody rzeczowe. Organizatorzy czynią starania w sprawie nagród dodatkowych od
Sponsorów branżowych.
▪ OBIADY w sobotę i niedzielę – piloci z osobami towarzyszącymi mogą zamówić i opłacić
przelewem danie cateringowe. Lunch box z dobrym daniem obiadowym i napojem / wodą mineralną
– w cenie 30 zł za jeden zestaw, dostarczy firma cateringowa na miejsce zawodów. Obiady
zamawiamy na formularzu zgłoszeniowym (przy rejestracji on-line).
▪ KOLACJA INTEGRACYJNA (w sobotę o 20:00)
Organizatorzy proponują spotkanie integracyjne – po 25 zł od osoby. Zainteresowani piloci (z
osobami towarzyszącymi) proszeni są o wypełnienie właściwego pola wyboru na formularzu
zgłoszeniowym.
Uwaga: należność za zamawiane obiady i/lub udział w spotkaniu integracyjnym można uregulować
łącznie z opłatą startową (w jednym przelewie).

▪ ZAKWATEROWANIE,
Wszyscy uczestnicy załatwiają zakwaterowanie we własnym zakresie.
Poniżej przykładowe propozycje:

Dom Asystenta WAT http://csk.wat.edu.pl/index.php/lokalizacja
Adres:
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 9
Recepcja – tel. 261-837-925

Hotel ZIELONKI http://hotelzielonki.pl/#
Adres:
05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 372 Zielonki, tel. (22) 722 99 52, tel. 602 320 409
Rezerwacje: recepcja@hotelzielonki.pl lub hotelzielonki@hotelzielonki.pl
▪ UBEZPIECZENIA:
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (na zdrowiu i/lub majątkowe)
wyrządzone przez zawodnika osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom zawodów.
- Zawodnicy zobowiązani są do posiadania polisy OC - jak dla osób uczestniczących
we współzawodnictwie sportowym.
- Uczestnicy zawodów (zawodnicy, pomocnicy, sędziowie i obsługa) będą ubezpieczeni od
następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW wykupiona przez Organizatora).
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▪ SKARGI I PROTESTY – zgodnie z przepisami Kodeksu Sportowego FAI – tom
SC4_CIAM General_Rules_18, pkt. C.20 wszystkie protesty muszą być dostarczone do
Dyrektora PP wraz z opłatą depozytową - tylko na formularzu FAI. Wersja polska formularza jest
dostępna na stronie KM AP. Wysokość opłaty wynosi 100 zł. Depozyt jest zwracany tylko, jeśli
protest zostanie uwzględniony.

▪ PROGRAM RAMOWY
Zawody rozpoczną się lotami treningowymi i prowadzone będą trójstopniowo:
KWALIFIKACJE - ELIMINACJE - FINAŁY
Sobota
Niedziela

- 9:30 odprawa dla pilotów, 10:00-18:00 rozgrywanie konkurencji,
- 9:30-16:30 c.d. zawodów, 17:00 – zakończenie Pucharu Polski.

Program szczegółowy opublikowany zostanie w terminie późniejszym – na podstronie
wydarzenia: www.bemowskie.pl/aeromodelklub

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

Kontakt:
Bogdan Wierzba – Aeromodelklub BCK
bogdan.wierzba@bemowskie.pl
tel. 519-047-135
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