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8. Bitwa o Bemowo 
Ogólnopolskie Zawody 

modeli do walki powietrznej 
w konkurencji 

ESA Aircombat 
 

Warszawa, 8 września 2018 r. 
 

           
 

BIULETYN 
organizacyjno-sportowy 

 

Tegoroczna edycja Ogólnopolskich Zawodów modeli do walki powietrznej ESA Aircombat 
pn. 8. Bitwa o Bemowo odbędzie się dzięki wsparciu Wojskowej Akademii Technicznej w 
Warszawie - w ramach imprezy MAZOVIA DRONE RACING.  
 
 
MIEJSCE ZAWODÓW: 

Stadion Wojskowej Akademii Technicznej (płyta główna - trawiasta) 
 
ORGANIZATOR: 

Aeromodelklub Bemowskiego Centrum Kultury 
 

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA: 

Bogdan WIERZBA – Kierownik zawodów Aeromodelklub BCK 

Jarosław KOWALSKI - Sędzia Główny Aeromodelklub BCK 

Michał GRYGLAS – Sędzia liniowy Aeromodelklub BCK 

Mariusz JANUCHOWSKI – obsługa komputerowa Warszawa 

Ewa TYBURCZY – Biuro zawodów Bemowskie Centrum Kultury 

    

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

▪ dokonanie zgłoszenia on-line i wniesienie opłaty startowej w terminie: 

 do 1 września br., do godz. 23:59 (przelewem). 

▪ Opłata startowa (za udział w zawodach) wynosi 30 zł i nie obejmuje Pucharu Polski. 

▪ W przypadku rezygnacji z udziału, opłaty startowe nie podlegają zwrotowi. 

▪ 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: 

KOMBAT - Imię i Nazwisko 

 
WYŻYWIENIE: 

▪ Organizator zapewni zawodnikom ciepły posiłek (catering na miejscu zawodów).  
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KONKURENCJE: WW1 i WW2 

 

BEZPIECZEŃSTWO: 

▪ 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. 

▪ Zawodnicy posiadający ważną polisę OC - jak dla osób uczestniczących w współzawodnictwie 
sportowym - w modelarstwie lotniczym, nie będą obligowani do w/w. oświadczeń. 

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

 
 

Fot. Agnieszka Bogońska-Królikowska 

UWAGA: podczas rozgrywania zawodów, 
zawodnicy, sędziowie i organizatorzy 
wchodzący do strefy przed widzami, 
muszą mieć nałożone kaski ochronne.  
 
Ten wymóg dotyczy również wszystkich osób 
funkcyjnych z obsługi zawodów. 
Proszę o tym pamiętać, jak o … modelach. 
Nasz zapas nienaruszalny liczy tylko 3 szt.  

 

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 (liczba walk w rundzie 
będzie podana na briefingu - 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).  

 
 

 
 

 

Fot. Maciej Adamek 
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SPRAWY TECHNICZNE: 

▪ Taśmy do modeli, zapewnia nieodpłatnie organizator. 

▪ Ładowanie akumulatorów – będzie możliwe ze źródła prądu przemiennego 230V (skrzynek 
przyłączeniowych istniejących na płycie Stadionu). Wskazanym jest posiadać własny przedłużacz. 

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

▪ Zawodnicy i osoby z obsługi zawodów będą posiadały identyfikator. 

 

PARTNERZY IMPREZY MAZOVIA DRONE RACING: 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Kontakt: 
Bogdan Wierzba – Aeromodelklub BCK 

bogdan.wierzba@bemowskie.pl 
tel. 519-047-135 

 
 

   

 


