
Obiekty Sportowe OSiR Œwidnica
ul. Galla Anonima 1 (Os.Zawiszów) 

Miêdzynarodowe Zawody Latawców

„Œwiêto Latawca - Drakonalia”

3 paŸdziernika 2015 r.

Œwidnica



Regulamin miêdzynarodowych zawodów
 „Œwiêto latawca - Drakonalia”

I. Organizator:
M³odzie¿owy Dom Kultury im. Mieczys³awa Kozara - S³obódzkiego w Œwidnicy.
58-100 ŒWIDNICA ul.Nauczycielska 2, tel/fax 74/851-33-30 , 
e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl

II. Czas i miejsce imprezy:
03.10.2015 r. od godz. 11.00 – zapisy od godz. 10.00
Obiekty sportowe SP1/ OSiR [osiedle Zawiszów] ul.Gala Anonima 1 w Œwidnicy
 
III. Cele:
- Integracja spo³ecznoœci lokalnych, szczególnie dzieci, m³odzie¿y i ich rodziców i 
wdro¿enie do wspó³pracy Transgranicznej
- przedstawienie legend (miejskich i herbowych), baœni i historii o miejscach osobom 
mieszkaj¹cym na pograniczu polsko-czeskim przez odpowiednie znakowanie i malowanie 
latawców
- kszta³cenie zdolnoœci porozumiewania siê ludzi przez wspólne dzia³anie, 
wspó³zawodnictwo sportowe, organizacje warsztatów i imprez plenerowych

IV. Definicja i klasyfikacja latawców:
- latawiec p³aski posiada tylko jedn¹ p³aszczyznê noœn¹ oraz ustatecznienie w postaci 
ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza siê ugiêcie p³aszczyzny noœnej w przekroju 
poprzecznym (latawiec malajski). Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni 
sztywnych lub elastycznych przecinaj¹cych pod jakimkolwiek k¹tem zasadnicz¹ 
p³aszczyznê latawca (patrz str. 4 regulaminu)
- latawiec skrzynkowy mo¿e mieæ kilka p³aszczyzn noœnych, ale nie mo¿e mieæ 
ustatecznienia w postaci  ogona lub innych elementów elastycznie zwi¹zanych z latawcem, 
spe³niaj¹cych rolê stateczników (patrz str. 4 regulaminu)

V. Warunki uczestnictwa:
- zg³oszenie siê na miejscu startu w dniu imprezy i zarejestrowanie siê 
   na liœcie startowej do godziny 11.00
- w³asnorêcznie wykonany latawiec holowany [ka¿dy zawodnik mo¿e zg³osiæ po jednym   
   latawcu w klasie].
- podporz¹dkowanie siê zaleceniom organizacyjnym i poleceniom komisji z³o¿onej z
  ekspertów.

VI.Kategorie wiekowe uczestników:
- do 7 lat [m³odzik]
- od 8 do 13 lat [m³.junior]
- od 14 do 18 lat [st.junior]

VII.Kryteria oceny:
Ocena ka¿dego latawca sk³ada siê z oceny statycznej oraz oceny za lot.
1.Ocena statyczna:
- budowa latawca [poprawnoœæ konstrukcyjna] do 10 pkt.
- starannoœæ i estetyka wykonania do 10 pkt.
- zdobnictwo latawca do 10 pkt.

2.Ocena za lot:
Po sygnale startu podanym przez g³ównego sêdziego - zawodnik holuje latawiec do linii 
wyznaczonej przez organizatora. 
-  lot poprawny [stateczny] do 20 pkt.
- lot niestateczny [holendrowanie] do 10 pkt.
- gdy latawiec nie leci  0 pkt.

VIII.Klasyfikacja:
- klasyfikacja indywidualna – ³¹czny wynik  za ocenê statyczn¹ i lot [max.30 + 20 pkt.]
- klasyfikacja dru¿ynowa – ³¹czny wynik 5 najlepszych zawodników dru¿yny.

IX.Nagrody i wyró¿nienia:
Organizator zapewnia medale i dyplomy dla pierwszych 3 miejsc w ka¿dej kategorii
 oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ,a dla pozosta³ych dyplomy uczestnictwa i upominki. 
Komisja z³o¿ona z ekspertów mo¿e dodatkowo przyznaæ wyró¿nienia oraz nagrody 
specjalne.

X.Postanowienia koñcowe:
Impreza jest otwarta i ma charakter konkursowo-piknikowy, jest kontynuacj¹ projektu
„Œwidnicki Gryf - Trutnowski Smok”

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania w mediach wyników zawodów i 
dokumentacji fotograficznej.
Szczegó³owy regulamin oraz  przyk³adowe rysunki latawców i opis konkurencji 
dodatkowych
na e-str MDK: www.mdk.swidnica.pl

Prosimy, wczeœniejsze zg³oszenia  udzia³u drog¹ mailow¹ na adres: 
mdkswidnica@poczta.onet.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY------MDK ŒWIDNICA-----Stanis³aw Sawicki
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