
REGULAMIN 
OTWARTYCH ZAWODÓW MODELI BALONÓW NA OGRZANE POWIETRZE 2018 r. 

1. Organizator: 
 Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze Skrzydlaty Racibórz. 

2. Cel zawodów: 
 popularyzacja sportu modelarskiego oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży budową modeli balonów 

jako dobrą formę zabawy. Rozwijanie wśród nich rywalizacji sportowej.  
3. Miejsce zawodów:  

 Park Modelarski RC, ul. Adamczyka w Raciborzu. 
4. Udział w zawodach: 

 osoby od 7 do 16 lat.  
5. Balon:  

 balon zbudowany z bibułki gładkiej prasowanej o pojemności do 1 metra sześciennego.  
6. Oznakowanie: 

 balon na powłoce balon musi mieć umieszczone inicjały zawodnika, może posiadać ozdoby, reklamy.  
7. Organizacja startów: 

 Zawodnik może posiadać dwa balony i wykonać nimi dwa oficjalne loty.  
 Starty balonów odbywają się z linii startów wyznaczonej przez głównego sędziego.  
 Loty należy wykonać w wyznaczonym okresie czasu. Kolejność startów zależna jest od kolejności 

zgłoszeń zawodników w danej komisji sędziowskiej.  
 Do ogrzania powietrza niezbędnego do napełnienia balonu dostarcza organizator.  
 W przypadku zapalenia się balonu, zawodnik ma prawo wykonać drugą próbę.  
 Palnik obsługuje osoba dorosła, natomiast balon przytrzymuje tylko zawodnik.  
 O czasie napełnienia balonu i jego starcie decyduje zawodnik. 
 Za bezpieczeństwo w czasie napełniania balonu i obsługę urządzenia grzewczego odpowiedzialny jest 

instruktor-opiekun oraz organizator. 
 KATEGORYCZNIE zabrania się umieszczania w balonie na czas lotu źródła ciepła.  

13. Pomiar czasu – punktacja: 
 Liczba przyznanych punktów zależy od czasu lotu balonu. Za każdą zmierzoną sekundę lotu balonu 

zawodnik otrzymuje 1 punkt. 
 Czas lotu mierzy się od momentu ostatniego kontaktu zawodnika /wypuszczenia balonu z rąk/ do 

momentu zetknięcia się balonu z ziemią lub przeszkodą bądź też zniknięcia balonu z pola widzenia 
chronometrażystów.  

 Jeżeli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie się albo zniknie za przeszkodą, lecz przed upływem 10 
sekund pojawi się ponownie lub rozpocznie kontynuację lotu, to pomiaru czasu nie przerywa się.  

 Każdy zawodnik ma prawo wykonać 2 loty.  
 Do końcowej klasyfikacji bierze się pod uwagę czas jednego, lepszego lotu. W przypadku takich samych 

czasów lotów do ustalenia wyników bierze się pod uwagę kolejne loty.  
 Gdy więcej niż jeden zawodnik osiągnie taki samy wynik zarządza się dogrywkę bez limitu czasu. Do 

dogrywki zawodnik ma prawo wprowadzić dodatkowy model.  
15. Nagrody: 

 najlepsi zawodnicy zostaną wyróżnieni pucharami i dyplomami w miarę możliwości 
nagrodami rzeczowymi.  

 
Program imprezy  

9.30-10.00  – początek rejestracji zawodników  

10.00-11.00  – starty próbne balonów  

11.00-12.00  – oficjalna kolejka startowa zawodów modeli balonów  

12.00  – ogłoszenie wyników zawodów modeli balonów  

 

Serdecznie zapraszamy 

Kontakt: 

- telefoniczny: Marek Łysakowski, tel. 783 74 22 44 

- e-mail: mlysakowski@poczta.onet.pl 

 


