PUŁAWSKIE ZAWODY MODELI SZYBOWCÓW HALOWYCH
W KLASIE F1N

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Zespół Wolontariatu Pracowniczego pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe ‘Puławy’
S.A. we współpracy z Pracownią Modelarstwa Lotniczego w Puławach.
2. CELE KONKURSU:
 Propagowanie myśli technicznej dzieci i młodzieży.
 Kultywowanie tradycji modelarskich.
 Rozpowszechnianie sportów lotniczych.
3. MIEJSCE I TERMIN:
 Zawody odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Puławach, ul. Jaworowa 5
 Termin: 30.09.2017 godz. 10:00 – 14:00
4. UCZESTNICY:
Uczestnicy Warsztatów Modelarskich w trzech kategoriach wiekowych:
 Przedszkolak: do 6 lat
 Młodzik: 7-16 lat
 Senior: powyżej 17 lat
5. ZASADY UCZESTNICTWA:
 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym.
 Nie obowiązuje podział na grupy dziewcząt i chłopców.
 Punktacja tylko indywidualna.
6. JURY:
Konkurs będzie oceniać jury w składzie:
 Organizator zawodów: Rafał Jarosz.
 Sędzia główny: Adam Dobosz.
 Sędziowie pomocniczy, chronometrażyści.
7. NAGRODY:
Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w swoich kategoriach:
 puchary,
 dyplomy,
 dla zwycięzców w swoich kategoriach – nagrody główne,
 dla pozostałych uczestników – nagrody pocieszenia.
8. ZASADY ORGANIZACYJNE:
Zawody odbędą się wg następującego programu:
 10.00 – 10.30 – trening,
 10.30 – 10.45 – rejestracja zawodników w komisji sędziowskiej zawodów, w Sali Sportowej w
miejscu rozgrywek,
 11.00 – otwarcie zawodów,
 11.15–13.30 – 3 kolejki lotów konkursowych dla każdej kategorii (kolejność wg kategorii
wiekowej),
 13.45 – 14.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród.
 14.00 – zakończenie zawodów.

 Przy wejściu na halę sportową obowiązuje wszystkich zmiana obuwia na obuwie sportowe.
Osoby bez odpowiedniego obuwia nie będą wpuszczane na parkiet.
 Osoby towarzyszące nie mogą wchodzić na płytę hali w czasie trwania konkurencji, a
jedynie przebywać w miejscach przeznaczonych dla publiczności.
 Zgłoszenie udziału w Zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
prawo do zapisu udziału dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do celów
edukacyjnych i popularyzatorskich, oraz publikacji.
 Zgłoszenie do udziału w Zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 Uczestnicy Zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
 Uczestnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie organizacji miejsca Zawodów.
 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy od Organizatora.

Organizator zawodów
Rafał Jarosz
tel. 600 242 468

