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Regulamin zawodów -  zgodny z aktualnym  
Kodeksem  Sportowym  FAI 

 
 

Uczestnicy zawodów  - modelarze  posiadający aktualną licencję  
sportową 

 
 

Koszty noclegu: doba hotelowa z 17 na 18 sierpnia (wraz ze śniadaniem 

w hotelu) jest opłacona przez organizatorów.  
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu na zawody w dniu 16 

sierpnia 2019 (piątek) popołudniu, jednakże fakt ten należy zgłosić 
podczas rejestracji na zawody (kwestia wcześniejszej rezerwacji). Koszty 

wcześniejszego pobytu w hotelu jest pokrywany przez samych 
zawodników oraz towarzyszące im osoby. 

Podczas meldowania się w hotelu należy bezwzględnie powołać się na 
status UCZESTNIKA IMPREZY PP F2B – RADOM 2019. 

 



 
Koszty wyżywienia: sobota i niedziela - obiad (catering na terenie 

rozgrywania zawodów) pokrywają organizatorzy. Wszelkie inne posiłki dla 
zawodników oraz osób towarzyszących nie są ujęte kosztami wpisowego 

na zawody. 
 

 
Kolacja (grill) – w dniu 17.08. 2019 (sobota) wieczorem przewidziana 

jest kolacja – spotkanie towarzysko-integracyjne przy grillu. Koszt 
uczestnictwa w kolacji dla zawodników oraz dla osób towarzyszących 

wynosi 50 PLN  
Fakt uczestnictwa zawodników oraz osób towarzyszących w kolacji należy 

zgłosić podczas rejestracji na zawody. 

 
 

Zakwaterowanie - Hotel „U Grubego”, Wielogóra ul. Warszawska 98/100, 
26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, tel. +0483215085. 

www.hotelwradomiu.pl 
 

 
Miejsce zawodów – Lotnisko Piastów Aeroklubu Radomskiego – wjazd 

na zawody od strony ul Granicznej. 
 

 
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca zawodów oraz powiązanych 

z nimi obiektów znajdują się na karcie zgłoszeniowej na zawody u dołu 
strony. 

 

Wpisowe – zawodnicy (seniorzy) i osoby towarzyszące 150 PLN. 
Zawodnicy juniorzy 90 PLN 

 



 
Zgłoszenia na zawody – karta zgłoszeniowa na zawody jest 

zlokalizowana na stronie www.rcradom.pl w menu górnym nawigacji z 
prawej strony „REJESTRACJA PP-F2B”. Po otrzymaniu zgłoszenia przez 

organizatora w ciągu doby jest aktualizowana lista zawodników, którzy 
zgłosili się na zawody – „LISTA F2B”. Organizatorzy proszą o weryfikację 

dokonanych wpisów na liście zgłoszonych zawodników. 
 

 
Termin przyjmowania zgłoszeń – zgłoszenia (tylko w formie 

wypełnienia formularza internetowego) należy przesłać w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2019 – poniedziałek. 

 

 
UWAGA - Zawodnicy nie będący w kadrze narodowej zobowiązani są do 

posiadania aktualnego ubezpieczenia OC związanego z niehandlowym 
posiadaniem i użytkowaniem modeli lotniczych (bezzałogowych statków 

powietrznych). 
 

 
 

PROGRAM  ZAWODÓW 

 
17 SIERPNIA 2019 – SOBOTA 

 
09:00 – 10:00  rejestracja zawodników 

10:00 – 10:15 uroczyste rozpoczęcie zawodów 

10:15 – 10:30 zebranie organizacyjne 

10:30 – 13:00  I kolejka lotów 

13:30 – 14:30 obiad 

15:00 – 17:30  II kolejka lotów 

19:00  kolacja – spotkanie towarzysko-integracyjne przy grillu  
 

18 SIERPNIA 2019 – NIEDZIELA 

 

11:00 -  13:30  III kolejka lotów 

14:00 -  14:30    obiad 

15:00 -  15:30    uroczyste zakończenie zawodów 

 

 
UWAGA – w zależności od ilości zawodników uczestniczących w zawodach, 

organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w 
harmonogramie rozgrywania zawodów. 

 

 
 

http://www.rcradom.pl/

