
lotu mierzony od momentu ostatniego kontaktu 

zawodnika z balonem do momentu zetkniêcia siê 

balonu z ziemi¹ lub przeszkod¹, b¹dŸ znikniêcia 

balonu z pola widzenia chronometra¿ystów. Je¿eli 

balon zniknie z pola widzenia - lot uwa¿a siê                   

za zakoñczony.

Wynik koñcowy jest sum¹ oceny technicznej                

i czasu lotu modelu. Przy czym 1 s = 1 pkt.  Zawody 

kwalifikowane s¹ w punktacji indywidualnej                 

i zespo³owej. Do punktacji dru¿ynowej bierze siê 

najlepsze starty trzech zawodników. 

Ocena jury:
-  za najd³u¿szy lot (bez oceny technicznej),
-  dla najm³odszego zawodnika. 
Zawodnicy startuj¹cy w Festiwalu otrzymuj¹ 

dodatkowe punkty za estetyczne i staranne 

wykonanie modeli (0-20 pkt.).
Mile widziane przez organizatorów bêd¹: 

kolorowe napisy, nazwy szkó³, klubów, loga firm, 

has³a reklamuj¹ce sponsorów.

Postanowienia koñcowe:
Do rozstrzygania spraw regulaminowych                     

i innych upowa¿niona jest Komisja Sêdziowska 

pod kierunkiem G³ównego Sêdziego.

REGULAMIN
XXII Podlaskiego Festiwalu Modeli Balonów                   

o Puchar Dyrektora MDK

Organizator
-M³odzie¿owy Dom Kultury,
Wspó³organizatorzy:
- Urz¹d Miejski w Bia³ymstoku,
- Aeroklub Bia³ostocki.

Termin i miejsce  rozegrania zawodów:
20 czerwca 2015 roku, godz. 12.00 - Lotnisko 
Aeroklubu Bia³ostockiego ul. Cio³kowskiego 2.

Zasady uczestnictwa:

. Do udzia³u w zawodach 
dopuszcza siê modele wykonane z bibu³ki g³adkiej. 
Œrednica pow³oki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1.2 
metra - Model FB 1/2. Zawodnicy mog¹ posiadaæ 
dwa modele: g³ówny i zapasowy. W modelu nie 
mo¿na umieszczaæ Ÿród³a ciep³a.

Zg³oszenia prosimy nadsy³aæ na adres:
M³odzie¿owy Dom Kultury

ul. Warszawska 79 A
15-207 Bia³ystok

w nieprzekraczalnym terminie do 19.06.2015r.

Zawodnik bior¹cy udzia³ w Festiwalu ma prawo do 

wykonania jednego oficjalnego lotu. Podczas 

nape³niania modelu ciep³ym powietrzem nale¿y  

zachowaæ szczególne œrodki ostro¿noœci, aby nie 

ulec poparzeniu i nie spowodowaæ zapalenia 

modelu z bibu³ki. Dlatego nale¿y korzystaæ                    

z urz¹dzeñ udostêpnionych przez organizatorów 

oraz stosowaæ siê do zasad bezpieczeñstwa.

Pomiar czasu lec¹cego balonu dokonywany jest 

przez zespó³ sêdziowski. Podstaw¹ oceny jest czas 

Festiwal adresowany jest do dzieci i m³odzie¿y               
w wieku do 14 lat

PROGRAM

12.00-12.30 - Rejestracja zawodników na lotnisku

    Aeroklubu Bia³ostockiego.

12.30-12.45 - Otwarcie Festiwalu Modeli Balonów.     

12.45-14.30 - Rozegranie zawodów.

 15.00-15.30 - Og³oszenie wyników i zakoñczenie 

                        Festiwalu.

20 czerwca 2015 roku

Podlaski Festiwal

Modeli Balonów
o Puchar Dyrektora MDK
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