REGULAMIN
I ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach, Pl. A. Mickiewicza 2,
57-211Ciepłowody, tel./fax 074 81 03 274, e-mail: gokip@cieplowody.pl
II CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW
Dnia 17.02.2018 r. godz. 10.00-13.00,
hala sportowa przy ZSP, ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody
III CELE
- popularyzacja idei współzawodnictwa i zasad fair play,
- upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie umiejętności konstruktorskich i sprawności manualnej
dzieci i młodzieży.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
Zawody adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Warunkiem udziału jest:
- własnoręczne wykonanie modelu szybowca typu rzutka o rozpiętości skrzydeł nie
większej niż 60 cm i długości kadłuba łącznie z belką kadłubową nie większej niż
50 cm. Model musi być w całości wykonany z pianki EPP. Dopuszcza się
wzmocnienie belki kadłubowej listewką.
- zgłoszenie się na miejscu startu w dniu zawodów i zarejestrowanie się na liście
uczestników,
- podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym i poleceniom komisji
sędziowskiej.
V DEFINICJA MODELU TYPU RZUTKA
Model typu rzutka to model szybowca wypuszczany z ręki, bez napędu, w którym
siła nośna jest wytwarzana przez siły aerodynamiczne działające na płaty nośne
nieruchome względem modelu w locie (tj. powierzchnie, które nie wykonują ruchu
obrotowego takiego jak w śmigłowcu, ani ruchu wahadłowego takiego jak w
skrzydłowcu). Nie dopuszcza się modeli o zmiennej powierzchni (tj. o zmiennej
geometrii skrzydeł).
VI KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW
Zawodnicy podzielni będą na pięć kategorii wiekowych:
- do 7 lat (rocznik 2011 i młodsze)
- od 8 do 9 lat (roczniki 2009-2010)
- od 10 do 11 lat (roczniki 2007-2008)
- od 12 do 13 lat (roczniki 2005-2006)
- powyżej 14 lat (rocznik 2004 i starsze).

VII KRYTERIA OCENY
Każdy zawodnik wykonuje 5 lotów, których mierzona jest odległość od miejsca
wypuszczenia modelu do miejsca lądowania na podłodze sali. O końcowej
klasyfikacji zdecyduje średnia odległości z wszystkich lotów. W przypadku
uzyskania jednakowego wyniku przez większą ilość zawodników, zostanie
rozegrana między nimi dogrywka, mająca na celu ustalenie klasyfikacji końcowej.
Model wypuszczany jest z ręki. Zawodnik musi pozostawać na podłodze. Zezwala
się na wykonanie skoku w momencie wypuszczania modelu.
Podczas zawodów prowadzona będzie również ocena grupowa
Za każde pierwsze miejsce zdobyte przez zawodnika z danej pracowni otrzyma
ona 3 punkty, za drugie miejsce – 2 punkty, a za trzecie miejsce – 1 punkt. Suma
zdobytych przez każdą pracownię punktów decydować będzie o miejscu w
rankingu – wygra pracownia, która zdobędzie najwięcej punktów.
VIII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Organizator zapewnia dyplomy i medale dla pierwszych trzech miejsc w
każdej kategorii wiekowej;
2. Komisja sędziowska może dodatkowo przyznać wyróżnienia.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
dla potrzeb związanych z organizacją zawodów zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z
późn. zm.)
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania w mediach danych osobowych
oraz wizerunku uczestników zawodów,
3. Prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje tylko Komisji
Sędziowskiej, powołanej przez organizatora,

PROSIMY O POTWIERDZENIE
UCZESTNICTWA W ZAWODACH
DO DNIA 7 LUTEGO 2018r.

