Regulamin otwartego konkursu latawcowego
pt. "Głowy do góry"
I Postanowienia ogólne.
1. Organizatorzy: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Fundacja Marszałkowska.
Partnerzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.
2. Termin: 14 października 2017 r. godz. 11.00.
3. Miejsce: plaża nad zalewem w Sokółce (od strony Osiedla Zielonego).
II Cel konkursu.
Wykonanie techniką dowolną latawców, ich prezentacja oraz lot.
III Uczestnictwo.
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane konkursem latawców.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie latawca.
3. Prace zakupione (gotowe dostępne w handlu) nie będą podlegać ocenie za wykonanie.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden latawiec w kategorii.
5. W latawcu linka holownicza oraz ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też
innego materiału przewodzącego.
6. Konkurs skierowany jest do (kategorie wiekowe uczestników):
- dzieci w wieku przedszkolnym (młodzik) - dzieci do 7 lat,
- uczniów szkół podstawowych (junior młodszy) - od 7 do 14 lat,
- uczniów szkół ponadpodstawowych (junior starszy) - od 14 do 18 lat,
- rodzin - open,
- instytucji - open.
IV Definicja i klasyfikacja latawców.
1. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną (dopuszcza się wiele płaszczyzn
równoległych) oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie
płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym (latawiec malajski). Niedopuszczalne jest stosowanie
innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem
zasadniczą płaszczyznę latawca.
2. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć
ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem,
spełniających rolę stateczników.
V Przebieg konkursu.
1. Uczestnicy konkursu zgłaszają się z gotowym latawcem do godz. 11.00.
2. Prezentacja latawców odbędzie się o godzinie 11.30.
3. Loty latawców od godz. 11.45.
3. Wszelkie produkty niezbędne do wykonania latawca oraz ich koszty leżą po stronie startujących
w konkursie.

VI Kryteria oceny.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja powołana przez organizatora, w oparciu o następujące
kryteria:
Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.
1.Ocena statyczna:
- budowa latawca (poprawność konstrukcyjna) do 10 pkt.
- staranność i estetyka wykonania do 10 pkt.
- zdobnictwo latawca do 10 pkt.
2.Ocena za lot:
Po sygnale startu podanym przez sędziego prowadzącego - zawodnik holuje latawiec do linii
wyznaczonej przez organizatora.
- lot poprawny (stateczny) do 20 pkt.
- lot niestateczny (holendrowanie) do 10 pkt.
- latawiec nie leci 0 pkt.
- dopuszcza się pomiar wysokości lotu.
VII Klasyfikacja.
Łączny wynik za ocenę statyczną i lot.
VIII Nagrody.
W konkursie uczestnicy rywalizują o dyplomy i nagrody rzeczowe.
IX Postanowienia końcowe.
Zgłoszenie latawców do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu
warunków niniejszego regulaminu. Uczestnicy biorą udział w konkursie na własną
odpowiedzialność i ryzyko. Osoby nieletnie uczestniczą w konkursie za zgodą i pod nadzorem
opiekunów prawnych.
X Uwagi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie przed rozpoczęciem
oceny. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach przed konkursem.
XI Kontakt.
Arnold Maculewicz - arnold.maculewicz@wp.pl; tel. 500 064 361
Krzysztof Oszer - tel.696 523 274

