
 

       
 

 

Aeroklub Polski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

 

zapraszają do udziału w 

MISTRZOSTWACH POLSKI MODELI HALOWYCH F1N 
Suwałki 19.02.2017 

 

Termin zawodów:  19.02.2017r. (niedziela) 

Miejsce zawodów: Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

     

Klasyfikacja: 

F1N młodzik – urodzeni w roku 2003 i później, 

F1N młodzik – dziewczęta – urodzone w roku 2003 i później, 

F1N junior młodszy – urodzeni w latach 2001 – 2002, 

F1N junior – urodzeni w latach 1999 – 2000, 

F1N senior – urodzeni w roku 1998 i wcześniej. 

Klasyfikacja drużynowa – trzech najlepszych zawodników z danego aeroklubu/stowarzyszenia  

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem Aeroklubu Polskiego dla klasy F1N. 

Wymagane są licencje sportowe (z wyjątkiem młodzików). 
 

Program zawodów: 

7:30 – 8:30 – rejestracja zawodników oraz trening 

8:45 – ceremonia otwarcia Mistrzostw Polski 

9:00 – 17:30 – loty w klasie F1N 

18:00 – ceremonia zakończenia Mistrzostw Polski (lub pół godz. po zakończeniu ostatniej tury lotów). 

 

Program zawodów może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. 

Na  terenie hali obowiązuje obuwie zamienne – sportowe. 

 

Zgłoszenie zawodników odbywa się drogą elektroniczną pod adresem: sml.suw@op.pl do 

12.02.2017r., rejestracja po tej dacie skutkuje wzrostem opłaty startowej o 100%. Druk 

zgłoszenia stanowi załącznik nr 1. 
  

Opłaty startowe: 

20 zł – młodzik  

30 zł – junior młodszy i junior 

40 zł – senior 

Miejsce zawodów: Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach: 

Adres:   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki  



 

Wymiary hali:   

 

 
 

 

Wyżywienie: 

Organizator udostępnia możliwość zamówienia posiłku. Cena posiłku będzie w granicach 15 zł. 

Wydawanie odbędzie się w trakcie trwania lotów w wyznaczonym pomieszczeniu. 

Zapisy na posiłek dla każdego zawodnika, trenera oraz osób towarzyszących przy 

zgłoszeniu na zawody. 

 

Dla zawodników i trenerów organizator zapewnia darmowy kącik kawowy. 

 

Nocleg: 

Organizator nie zapewnia noclegu.  

 

Kontakt: 

Stanisław Skibicki: 604 793 995, sml.suw@op.pl 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

Sekcja Modelarstwa Lotniczego  

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

 
 

 

 


