
                               R  E  G  U  L  A  M  I  N 

GMINNYCH  ZAWODÓW  LATAWCOWYCH  

 

Organizatorem Gminnych Zawodów Latawcowych w Prejłowie jest : 

 

- Stowarzyszenie Sportowo-Lotnicze „PREJŁOWO” w Prejłowie  oraz  

- Gminna Komisja Sportu w Purdzie. 

  

Zawody odbędą się 1 czerwca 2013 r. na lądowisku w Prejłowie od godz.11.00 

Zawody będą  integralną częścią gminnych obchodów  DNIA DZIECKA.  

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zostaną zgłoszeni   do   15 maja br. 

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają wyłącznie z opiekunami. 

  

 

PRZEPISY  STARTOWE 

1. Każdy zawodnik startujący w danej klasie może demonstrować jeden własnoręcznie 

wykonany latawiec, zgodnie z regulaminem. 

2. Latawce muszą być własnoręcznie wykonane przez zawodnika, nie wolno latawców 

wymieniać między sobą, pożyczać w całości lub ich części, gdyż grozi to 

dyskwalifikacją. 

3. Na dolnej lub górnej części powierzchni latawca muszą być umieszczone inicjały 

zawodnika ; pierwsza litera imienia i nazwiska.  

4. Zabrania  się stosowania elementów metalowych do konstrukcji latawców oraz drutów 

i linek metalowych jako uwięzi. Na latawcach nie mogą być umieszczone materiały 

łatwopalne i pirotechniczne. 

5. Zaleca się zdobienie latawców, gdyż wpływa to na punktację.  

   

PODZIAŁ  LATAWCÓW 

1. Zawody rozegrane zostaną w dwóch klasach ; 

a/  Latawców płaskich posiadających tylko jedną płaszczyznę nośną oraz          

     ustatecznienie w postaci „ogona”. 

b/  Latawców skrzynkowych, które mają większą ilość płaszczyzn nośnych. 



  

 

KATEGORIE  WIEKOWE 

Zawody zostaną  przeprowadzone jako konkurs zamknięty, w którym mogą uczestniczyć 

dzieci i młodzież w dwóch  kategoriach wiekowych; 

I   kategoria  -  szkoły podstawowe ( III – VI kl. SP) 

II  kategoria  -  szkoły gimnazjalne .  

PUNKTACJA 

1.  Przed rozpoczęciem lotów Komisja przeprowadza losowanie kolejności  startu, oraz 

dokonuje przeglądu latawców zgłoszonych do zawodów    i wystawia oceny : 

a/. za staranność wykonania modelu i ciekawe rozwiązania techniczne : 

    / 0 – 30 pkt. / 

b/. za demonstrację zamontowanych dodatkowo na latawcu urządzeń : 

    / 0 – 35 pkt. / 

Po przeglądzie technicznym latawców i wystawieniu ocen następuje start wg wylosowanej 

kolejności. 

 W czasie lotu punktuje się : 

c/. płynność lotu, oraz stateczność latawca : / 0 – 30 pkt. / 

d/. uzyskaną wysokość do 5 minut lotu poszczególnych dwójek w danej  klasie . W razie nie 

udanego startu, oraz nieprawidłowości w początkowej   fazie lotu, dopuszcza się możliwość 

jednej poprawki w starcie, bez lotu   próbnego. 

e/. za pomysłowość w zdobieniu latawca / technika zdobienia /: / 0 – 30 pkt. / 

  

PUNKTACJA  KOŃCOWA  I  KLASYFIKACJA 

1. Punktację indywidualną końcową ustala się na podstawie sumy punktów  

uzyskanych przez danego zawodnika w danej klasie za ; 

- wykonanie i ciekawe rozwiązanie techniczne, pomysłowość w zdobieniu i wysokość lotu. W 

razie równej ilości punktów, Komisja może zarządzić dodatkowy lot na ocenę wysokości. 

2. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się czterech zawodników danej szkoły,  

lub innej organizacji  z maksymalną ilością punktów w obu klasach. Suma punktów określa 

odpowiednie miejsce w klasyfikacji drużynowej. 

  

NAGRODY 

     Zdobywcy czołowych miejsc w klasyfikacji indywidualnej otrzymują  puchary i nagrody 

rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.  

     Uczestnicy zawodów i ich opiekunowie zaproszeni będą do wspólnego ogniska z 

konsumpcją kiełbasek oraz napojów. 

  



PRZEPISY  OGÓLNE 

1. Stwierdzenie przez Komisję łamanie przepisów niniejszego regulaminu, oraz  

niewłaściwa postawa sportowo-moralna zawodnika powoduje dyskwalifikację i wykluczenie 

z zawodów.  

2.    Czas trwania zawodów, godziny rozpoczęcia i zakończenia startu ustala Organizator. 

 

3.    Początek i koniec startu sygnalizuje główny sędzia zawodów. 

 

4.    Sędzia główny może wprowadzić zmiany/ w zależności od pogody,  liczby uczestników i 

sędziów/,  które ogłosi przed rozpoczęciem zawodów. 

 

5.   Sprawy nie objęte przepisami niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja sportowa 

zawodów. 

 

6.    Rzeczywisty termin zawodów uzależniony jest od prognozy warunków atmosferycznych:  

słoneczna i wietrzna pogoda.   O ewentualnej  zmianie terminu zainteresowani zostaną  z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

                          

7.    Zgłoszenia należy przesyłać na adres : 

 

Stowarzyszenie Sportowo-Lotnicze „PREJŁOWO”  

Prejłowo 23 

11-030 PURDA 

Email: olmal@wp.pl 

 

8.    Organizator zastrzega  sobie prawo do zmiany niektórych punktów regulaminu 

uzasadnionych dynamiką zgłoszeń uczestnictwa oraz brakiem  dostatecznego zainteresowania 

zaproponowanych grup wiekowych. 

UWAGA: 

W ramach zawodów przewidziana jest prezentacja sprzętu lotniczego. 

 

 

Załącznik: 

Planowany budżet zawodów. 
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