WOJEWÓDZKIE ZAWODY MODELI HALOWYCH
W KLASIE F1N

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698 86 18
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
2. CELE KONKURSU:
 Propagowanie myśli technicznej dzieci i młodzieży.
 Kultywowanie tradycji modelarskich.
 Rozpowszechnianie sportów lotniczych.
3. MIEJSCE I TERMIN:
 Zawody odbędą się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni, ul. Chylońska 227.
 Termin: sobota 07.04.2018 godz. 10:00 – 14:00
( uwaga termin może ulec zmianie).
4. UCZESTNICY:
Dzieci, młodzież i dorośli z województwa pomorskiego w trzech kategoriach wiekowych:
 Młodziki: 8-12 lat.
 Juniorzy: 12-18 lat.
 Seniorzy: rodzice dzieci biorących udział w zawodach, instruktorzy, opiekunowie
5. ZASADY UCZESTNICTWA:
 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami „Systemu współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym”.
 Nie obowiązuje podział na grupy dziewcząt i chłopców.
 Punktacja tylko indywidualna. Patrz załącznik “1”.
 Pracownie modelarskie, które chcą brać udział w zawodach zgłaszają to organizatorowi w
terminie najpóźniej do 23.02.18 podając przewidywana liczbę uczestników.
 Zapisy do startu zawodników zrzeszonych oraz indywidualnych następują bezpośrednio przed
zawodami.
 Dla zawodników niezrzeszonych nieposiadających własnych modeli organizator zapewnia
wypożyczenie jednak ich ilość jest ograniczona
6. JURY:
Konkurs będzie oceniać jury w składzie:





Kierownik zawodów: Mariusz Wiszniewski.
Sędzia główny: Radosław Seroczyński.
Sędziowie pomocniczy.

7. NAGRODY:
Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w swoich kategoriach:
 puchary,
 dyplomy oraz medale,
 punkty w klasyfikacji generalnej cyklu zawodów Pucharu Wybrzeża,
 dla zwycięzców w swoich kategoriach - loty szybowcem w Aeroklubie Gdańskim.
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 Hali Sportowej w
miejscu rozgrywek,
 11.00 - otwarcie zawodów,
 11.15–13.30 - 3 kolejki lotów konkursowych dla każdej kategorii ( kolejno młodzicy, juniorzy,
ewentualnie seniorzy - rodzice, po trzy starty modelu w każdej kolejce ),
 13.45 – 14.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów, medali i nagród.
 14.00 - zakończenie zawodów.
 Przy wejściu na halę 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 na trybunach 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.
Koordynatorzy Mistrzostw
Mariusz Wiszniewski , Tadeusz Orlikowski

Kierownik Działu Sportu i Rekreacji
Tatiana Różankiewicz

