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 1.  Wstęp

Polskie kwalifikacje do Mistrzostw Europy (Ibiza, 06-09.10.2016 
http://www.ersa.eu.com/) oraz Mistrzostw Świata (Hawaje, 17-22.10.2016 
http://droneworlds.com/) w Wyścigach Dronów. 

 1.1.  Miejsce zawodów
Kuźnia Golfa Pole Mokotowskie
ul. Rokitnicka 14 w Warszawie

 1.2.  Termin
03-04 września 2016

 1.3.  Harmonogram
Poniższy harmonogram jest poglądowy i może ulec zmianie w trakcie zawodów.

03/09/16

09:00 10:00 Rejestracja
10:00 10:30 Powitanie zawodników i briefing
10:30 14:30 Trening (2 rundy)
14:30 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 19:30 Kwalifikacje (2 rundy)
19:30 22:00 Grill, Drinki, Impreza

04/09/16

09:00 09:30 Powitanie zawodników i briefing
09:30 11:30 Kwalifikacje (1 runda)
11:30 12:30 Przerwa na podsumowanie kwalifikacji i TOP 16
12:30 14:30 Ćwierćfinały
14:30 14:45 Przerwa na podsumowanie ćwierćfinałów i TOP 8
14:45 15:45 Półfinały

15:45 16:00 Przerwa na podsumowanie półfinałów i TOP 4 
(duże i małe)

16:00 17:00 Finały

17:00 17:30 Podsumowanie zawodów oraz rozdanie 
wejściówek i nagród

17:30 18:00 Przygotowanie do GoPro Race
18:00 19:10 GoPro Race

19:10 19:30 Rozdanie nagród za GoPro Race, podziękowania i 
zakończenie zawodów
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 2.  Wymagania sprzętowe

 2.1.  Rozmiar
 Wymiar drona wyścigowego: 180-280mm

 2.2.  Bateria
 Nie więcej niż 4s

 2.3.  Ledy
 Wymagany jest co najmniej jeden pasek ledowy, dobrze widoczny z tyłu 

drona z możliwością przełączania kolorów (minimum 6 różnych kolorów). 
 Każda osoba przydzielona do danej grupy, będzie musiała mieć przed biegiem

ustawiony odpowiedni kolor.
 Mile widziane dodatkowe oświetlenie z możliwością zmiany kolorów z boków

i ze spodu drona.

 2.4.  Nadajnik video
 Obowiązkowy będzie: Immersion 25mw RACEBAND
 Dla zawodników będą przygotowane stacje odbiorcze, do których będzie 

można podpiąć własne gogle.
 Stacje będą wyposażone w anteny prawoskrętne, dlatego ich zastosowanie 

jest konieczne również w nadajniku 
 Jeśli zawodnik będzie korzystał z własnego sprzętu odbiorczego, może 

stosować dowolne anteny.

 2.5.  Transpondery do pomiaru czasu
Punkt warunkowy, do uzupełnienia.
Jeśli nie uda się zorganizować skutecznie działającego systemu pomiaru czasu 
bazującego na nadajnikach video, konieczne będzie zastosowanie systemu iLap z 
transponderami przyczepianymi do dronów.

 2.6.  Failsafe
 Konieczne będzie ustawienie odbiornika RC i kontrolera lotu, tak aby po 

utracie sygnału sterowania włączył się failsafe, który spowoduje wyłączenie 
silników drona.

 Podczas kontroli technicznej będzie sprawdzana poprawność działania - po 
uruchomieniu silników zostanie wyłączona aparatura i silniki powinny się 
wyłączyć.
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 3.  Organizacja zawodów

 3.1.  Rejestracja i grupy
 Każdy zawodnik, który zgłosi się do zawodów zostanie przydzielony do grupy. 
 Przydzielanie do grup odbędzie się zgodnie z kolejnością rejestracji w dniu 

zawodów.
 Proszę zwrócić uwagę na to, że zgodnie z kolejnością grup odbędą się starty 

biegów treningowych. Więc jeśli ktoś będzie wymagał więcej czasu, np. na 
przygotowanie podłączenia nadajnika video lub transpondera, może 
zarejestrować się później tak, aby zostać przydzielonym do dalszej grupy.

 Rejestracja zawodników kończy się o godzinie przewidzianej w 
Harmonogramie. Spóźnienie może spowodować ominięcie treningu lub 
niedopuszczenie do zawodów.

 Możliwe są wyjątki późniejszej rejestracji, w przypadku uzasadnionego 
spóźnienia, ale zgodę musi wyrazić organizator zawodów.

 Zawodnik w swojej grupie otrzyma numer.
 Dany numer wyznaczy kolor ledów oraz odpowiedni numer kanału nadajnika.
 Przewidywana liczba zawodników w grupie to 6, ale może się zmienić do 4 w 

przypadku wystąpienia problemów z zakłócaniem video lub innych.

 3.2.  Treningi
 Przewidziane są 2 biegi.
 Długość trwania biegu to 2 minuty.
 Numery grup wyznaczają kolejność biegów.

 3.3.  Kwalifikacje
 Przewidziane są 3 biegi.
 Długość trwania biegu to 2 minuty.
 Numery grup wyznaczają kolejność biegów.
 O kolejności wyników z kwalifikacji decyduje czas jednego najlepszego 

okrążenia uzyskanego przez danego zawodnika.
 W przypadku ominięcia elementu toru (np. bramki, flagi)  nie liczy się czas 

okrążenia, chyba że zawodnik powtórzy ten element.

 3.4.  Finały
 Do finałów kwalifikuje się 16 najlepszych zawodników z kwalifikacji.
 Przed finałami stworzone zostaną nowe grupy zawodników na podstawie 

wyników z kwalifikacji. Każdy zawodnik otrzyma swój numer w danej grupie.
 Numery grup wyznaczają kolejność biegów.
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 Finały rozgrywane są systemem drabinkowym. Najpierw rozgrywane są 
Ćwierćfinały, potem Półfinały, a następnie Finały (w tym mały finał i główny 
finał). Do kolejnego etapu awansuje pierwsza połowa zawodników z każdej 
grupy.

 Podczas biegu trzeba będzie wykonać wyznaczoną liczbę okrążeń. Zostanie 
ona ogłoszona podczas zawodów, w zależności od uzyskiwanych czasów 
okrążeń.

 O zajętym miejscu decyduje kolejność przekroczenia mety.
 Na każdym etapie przeprowadzania finałów rozgrywane są po 3 biegi.
 Za zajęte miejsce w każdym biegu przyznawane będą odpowiednio punkty: za

1-sze: 5 punktów, za 2-gie: 3 punkty, za 3-cie: 1 punkt, za pozostałe: 0 
punktów.

 Po skończeniu 3 biegów na danym etapie finałów punkty są sumowane i na 
tej podstawie wyznaczana jest kolejność w danej grupie.

 Jeśli zawodnicy w danej grupie uzyskają taką samą ilość punktów, to o 
pierwszeństwie między nimi stanowić będzie rezultat z kwalifikacji.

 W przypadku ominięcia elementu toru (np. bramki, flagi)  wymagane jest jego
powtórzenie. W przeciwnym wypadku następuje dyskwalifikacja.

 W przypadku wzajemnego zderzenia dwóch lub więcej dronów przed lub/i w 
pierwszej bramce, sędzia może zdecydować o restarcie biegu.

 4.  Zasady

 4.1.  Rozgrywanie zawodów
 Sędzia w trakcie zawodów może zdecydować o zmianie sposoby rozgrywania 

zawodów jeśli wystąpią okoliczności, które będą tego wymagać, np. 
niesprzyjające warunki atmosferyczne, problemy techniczne, zagrożone 
bezpieczeństwo.

 Powyższa zasada w szczególności może dotyczyć: ilość treningów, biegów 
kwalifikacyjnych oraz biegów finałowych.

 Trasa zawodów zostanie przedstawiona na briefingu dla zawodników. Może 
ona ulec modyfikacji w trakcie trwania zawodów, jeśli sędzia uzna, że jest to 
wskazane ze względów bezpieczeństwa lub jeśli będzie miało poprawić 
sprawność rozgrywania zawodów.

 Jeśli podczas biegu wystąpi zanik wizji, można to zgłosić sędziemu, który 
zdecyduje co w takim przypadku zrobić. Konieczne jest jednak nagranie 
przebiegu lotu na swoim urządzeniu (goglach) i pokazanie tego nagrania. 
Przypadek może zostać uwzględniony, jeśli w wina okaże się po stronie 
organizotora. 

 Jeśli w trakcie zawodów wystąpią problemy z funkcjonowaniem pomiaru 
czasu, może zostać zastosowany pomiar ręczny lub przyjęty zostanie system 
liczenia okrążeń.
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 4.2.  Spotterzy
 Każdy startujący zawodnik będzie miał swojego spottera.
 Spotterami będą zawodnicy z grupy, która startuje w następnej kolejności. 

Czyli dla grupy zawodników nr 1 spotterami będą zawodnicy z grupy nr 2, itd. 
Natomiast dla grupy ostatniej w danej kolejce spotterami będą zawodnicy z 
grupy nr 1.

 Niestawienie się zawodnika będącego spotterem dla danej grupy grozi 
dyskwalifikacją z zawodów, także prosimy o przestrzeganie tej zasady i 
zgłaszanie się na czas do spottowania.

 Spotter będzie miał za zadanie obserwować w goglach poprawność przelotu 
zawodnika. W przypadku zauważenia nieprawidłowości (tj.: ominięcie bramki,
ominięcie flagi) powiadamia o tym zawodnika, który musi powtórzyć ominięty
element.

 Jeśli zawodnik nie poprawi pominiętego elementu, spotter ma obowiązek 
przekazać taką informację sędziemu.

 W przypadku, jeśli spotter nie przekaże sędziemu informacji o 
nieprawidłowości przelotu zawodnika, dla którego był spotterem, zostanie to 
uznane jako celowe ukrycie takiej informacji, za co grozi dyskwalifikacja z 
zawodów.

 Z uwagi na to, że spotter jest zawodnikiem, który startuje w kolejnym biegu, 
powinien on przyjść przygotowany ze swoim kompletem startowym (dron, 
aparatura, gogle). Sprzęt ten pozostawi w wyznaczonym miejscu i zaraz po 
skończeniu biegu spottowanego, będzie gotowy do rozpoczęcia swojego 
biegu jako zawodnik.

 4.3.  Przyznawanie wejściówek na Mistrzostwa 
Europy i Świata

 Po rozstrzygnięciu zawodów wejściówki zostaną rozdane zgodnie z 
kolejnością zajętych miejsc.

 Pierwszych 6 zawodników otrzyma wejściówki na Mistrzostwa Europy (Ibiza, 
06-09.10.2016 http://www.ersa.eu.com/).

 Pierwszych 5 zawodników otrzyma wejściówki na Mistrzostwa Świata 
(Hawaje, 17-22.10.2016 http://droneworlds.com/).

 Zawodnik, który nie będzie chciał skorzystać z przyznanej wejściówki może ją 
przekazać zawodnikowi, który jest kolejny na liście wyników z zawodów, a 
który jeszcze danej wejściówki nie posiada.

 4.4.  Bezpieczeństwo
 Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa lub komunikatów sędziego i/lub 

komentatora powoduje dyskwalifikację.
 Niebezpieczne latanie skutkuje ostrzeżeniem lub dyskwalifikacją - decyduje 

sędzia.
 Wejście na tor jest zezwolone tylko i wyłącznie na wyraźny sygnał sędziego 

lub komentatora. W pozostałych przypadkach jest zabronione.
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 Wylatywanie poza tor jest całkowicie zabronione. Z uwagi na lokalizację - 
bliskość lotniska - strefa lotu jest ograniczona do wysokości 15 metrów od 
ziemi. Wznoszenie się poza ten limit spowoduje dyskwalifikację.

 4.5.  Inne
 Absolutny zakaz włączania nadajników video poza momentami, na które 

zezwoli sędzia lub obsługa zawodników przygotowujących się do startu. 
Szczególnie dotyczy to włączania dronów z wpiętymi nadajnikami podczas 
przygotowywania się do startu innych zawodników oraz w trakcie 
rozgrywania biegu. Włączenie nadajnika w takiej sytuacji skutkuje 
dyskwalifikacją.

 Kolory ledów należy ustawić wcześniej, najlepiej przed wezwaniem na 
przygotowanie do startu. Spóźnienie się grozi niedopuszczeniem do biegu.

 Przestrzeganie wyznaczonych przez organizatorów godzin startu. Brak 
gotowości do rozpoczęcia biegu w wyznaczonej godzinie skutkuje 
niedopuszczeniem do biegu.

 Po skończonym biegu należy wylądować jak najszybciej (bez wykonywania 
akrobacji ani innych dodatkowych przelotów) w wyznaczonym do tego 
miejscu. Prosimy też o jak najszybsze zabranie swojego drona w czasie na to 
przeznaczonym, tak aby nie przeszkadzać w rozpoczęciu kolejnego biegu.

 W trakcie trwania biegu prosimy o niezakłócanie spokoju zawodników 
kontynuujących bieg.  Niewłaściwe zachowanie może spowodować 
dyskwalifikację z zawodów.

 5.  Oświadczenie zawodników

Każdy zawodnik przed rozpoczęciem zawodów będzie musiał podpisać oświadczenie,
że zapoznał się z niniejszym regulaminem, że będzie przestrzegał zasad, że w razie 
wypadku z własnej winy ponosi odpowiedzialność za jego skutki, że posiada 
ubezpieczenie OC i NNW związane z użytkowaniem drona.
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