
Ahoj żeglarze
I Zawody o Puchar Wójta Gminy Laskowa jachtów zdalnie sterowanych 

klasy FOOTY – Staw w Laskowej 30.07.2022 r.

Organizatorem imprezy jest Urząd Gminy Laskowa

Udział w regatach jest bezpłatny.

To wyjątkowa okazja dla młodych duchem żeglarzy, armatorów, konstruktorów i
sympatyków jednostopowych jachtów na sprawdzenie swoich jednostek w przyjacielskiej
konfrontacji z najlepszymi skipperami. (Reprezentantów Polski i Czech).

Termin zgłoszeń zawodników mija 22.07.2022 r. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest
również zgłoszenie przed zawodami (kamil.musiejkiewicz@gmail.com tel. 605 590 370, jednak
w takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie zagwarantować zakwaterowania i wyżywienia.

Rozgrywki odbędą się w grupach senior, junior (do 16 roku życia). Organizatorzy przewidują
także nagrody dodatkowe między innymi:

      – za najpiękniejszy jacht;   
      – dla najmłodszego zawodnika/zawodniczki;

LOKALIZACJA AKWENU I WARUNKI NAUTYCZNE

Rozgrywki sportowe odbędą się na terenie stawów rekreacyjnych w miejscowości Laskowa
/k. Limanowej (49°45'33.6"N 20°26'48.8"E). Głębokość akwenu wynosi ok. 1,20 m.
Przeważający typ wiatru: umiarkowany do średniego, zmienny.



PROGRAM REGAT

10:30-11:00  Rejestracja zawodników
 11:00-11:15  
 11:15-13:30 
                      
14:30-16:30 
16:30-17:30 
                      

 
      19:30            

Zachęcamy skipperów aby udostępnili widzom oglądającym zawody możliwość spróbowania
swoich sił przy sterowaniu modelami RC.

Sobota, 30 lipca 2022 r.

Intencją organizatorów jest utrzymanie podczas regat dotychczasowego nieformalnego
klimatu i zabawy – w duchu fair-play – bez bezwzględnego dążenia do wygranej, choć
rozgrywki sportowe będą realizowane w oparciu o oficjalne zasady obowiązujące w klasie
FOOTY RC, zamieszczone na głównej stronie Internationale FOOTY Class Association
(PL: https://footy.rcsailing.net/polish_rules.pdf
EN: https://footy.rcsailing.net/footyrules_2009.pdf
      https://footy.rcsailing.net/images/rules-summary.pdf)

Ponadto w tegorocznych regatach mogą startować modele spełniające warunki klasy FOOTY,
ale mające więcej niż 2 żagle (np. makiety żaglowców) w ramach promocji klasy.
Na terenie rozgrywek należy stosować się również do poleceń Komandora Regat oraz
regulaminu terenu regat.

ZASADY RYWALIZACJI

W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, który stawi się na starcie w dniu rozpoczęcia
regat, z modelem łodzi żaglowej (może też być czarterowana) spełniającej wymogi klasy
FOOTY RC, oraz będzie stosował się do zasad regulaminu zawodów i pozostałych,
powszechnie uznanych norm.
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej poprzez pocztę
kamil.musiejkiewicz@gmail.com
Przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia gwarantuje otrzymanie pamiątkowego
dyplomu za udział w zawodach. Brak zgłoszenia co najmniej na tydzień przed zawodami będzie
utrudnieniem również dla danego uczestnika.
Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami do grupy juniorów kwalifikują się zawodnicy w wieku
do lat 16 (do rocznika 2006 włącznie). Niepełnoletni uczestnicy zawodów przez cały czas
zawodów pozostają pod opieką rodziców.

UCZESTNICY

Otwarcie zawodów i odprawa przedstartowa dla zawodników
Eliminacyjne biegi konkursowe – tura I (5-10 biegów)

13:30-14:30 

18:00  
pamiątkowa fotografia

Eliminacyjne biegi konkursowe – tura II (5-10 biegów)
Biegi finałowe 

Zamknięcie regat18:30
Koncert piosenki żeglarskiej i turystycznej

Uroczyste dekoracje zwycięzców, wręczenia dyplomów nagród i upominków,

ZOŚKA C-DUR

Przerwa obiadowa - dla osób chętnych pokazy modeli pływających



Przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia gwarantuje otrzymanie pamiątkowego
dyplomu za udział w zawodach. Brak zgłoszenia co najmniej na tydzień przed zawodami
będzie utrudnieniem również dla danego uczestnika.
Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami do grupy juniorów kwalifikują się zawodnicy w wieku
do lat 16 (do rocznika 2006 włącznie). Niepełnoletni uczestnicy zawodów przez cały czas
zawodów pozostają pod opieką rodziców.

Zapraszamy!


