
Regulamin Zawodów modeli balonów 
nape³nianych ogrzanym powietrzem  

 

  
1. Definicja  

Model balonu na ogrzane powietrze, to model l¿ejszy od powietrza, bez napêdu, uzyskuj¹cy swoj¹ wypornoœæ 
wy³¹cznie na skutek ogrzewania powietrza. W pow³oce nie mo¿e znajdowaæ siê inny gaz poza powietrzem i 

normalne produkty spalania paliwa niezbêdnego do jego podgrzania.  
2. Charakterystyka techniczna 
2.1. Œrednica pow³oki nie wiêksza ni¿ 1,5 metra.  

2.2. Maksymalny obwód na "równiku"  4,7 metra.  

2.3. Wysokoœæ nie wiêksza ni¿ 2,6 metra (roz³o¿onego brytu z ko³nierzem).  
2.4. Pow³oka musi byæ wykonana z b ibu³ki prasowanej.  
2.5. Ka¿dy zawodnik mo¿e zg³osiæ dwa modele oznakowane numerem startowym otrzymanym od organizatora.  

2.6. W modelu balonu nie wolno umieszczaæ jakiegokolwiek Ÿród³a ciep³a.  
2.7. Dolny otwór lec¹cego balonu musi pozostaæ otwarty a jego œrednica nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 25 cm. Podana 

wielkoœæ wynika z geometrii standardowego brytu i jest podyktowana wzglêdami bezpieczeñstwa przy nape³nianiu 
modelu. 

3. Organizacja startów  
3.1. Starty balonów odbywaj¹ siê z linii startów wyznaczonej prze z g³ównego sêdziego.  

3.2. Loty nale¿y wykonaæ w wyznaczonym okresie czasu. Kolejnoœæ startów zale¿na jest od kolejnoœci zg³oszeñ 
zawodników w danej komisji sêdziowskiej.  

3.3. Do ogrzania powietrza niezbêdnego do nape³nienia balonu mo¿na u¿ywaæ w³asnego podgrzewacza, paliwo 
dostarcza organizator. 

3.4. W przypadku zapalenia siê balonu, zawodnik ma prawo wykonaæ drug¹ próbê.  
4. Pomiar czasu  

4.1. Czas lotu mierzy siê od momentu ostatniego kontaktu zawodnika z balonem do momentu zetkniêcia siê balonu 
z ziemi¹ lub przeszkod¹, b¹dŸ te¿ znikniêcia balonu z pola widzenia chronometra¿ystów.  

4.2. Je¿eli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie siê albo zniknie za przeszkod¹, lecz przed up³ywem 10 sekund 
pojawi siê ponownie lub rozpocznie kontynuacjê lotu, to pomiaru czasu nie przerywa siê.  

4.3. Maksymalny czas pomiaru lotu wynosi 10 minut. 
4.4. Komisja sêdziowska musi posiadaæ lornetkê do obserwacji modelu. 

5. Iloœæ lotów i klasyfikacja  
5.1. Ka¿dy zawodnik ma prawo wykonaæ 3 loty.  

5.2. Do koñcowej klasyfikacji bierze siê pod uwagê czas jednego, lepszego lotu. W przypadku wiêkszej iloœci lotów 
maksymalnych, dla ustalenia wyników, bierze siê pod uwagê kolejne loty. 

5.3. Gdy wiêcej ni¿ jeden zawodnik osi¹gnie trzy loty maksymalne zarz¹dza siê dogrywkê bez limitu czasu. Do 
dogrywki zawodnik ma prawo wprowadziæ dodatkowy model. 

KLASA FB “15” - Do 14 lat

1. Definicja 
Model balonu na ogrzane powietrze, to model l¿ejszy od powietrza, bez napêdu, uzyskuj¹cy swoj¹ wypornoœæ 
wy³¹cznie na skutek ogrzewania powietrza. W pow³oce nie mo¿e znajdowaæ siê inny gaz poza powietrzem i 
normalne produkty spalania paliwa niezbêdnego do jego podgrzania. 
2. Charakterystyka techniczna
2.1. Model musi byæ wykonany z max15 arkuszy g³adkiej, dostêpnej w handlu bibu³ki o max. wymiarach 500x700mm 
       (standardowy rozmiar arkusza bibu³ki dostêpny w sklepach papierniczych. )
2.2  Arkusze bibu³ki i bryty musz¹ byæ sklejone na zak³adkê, nie dopuszcza siê dodatkowych wzmocnieñ . Jedyne 
wzmocnienia to dolny ko³nierz, i kr¹¿ek zamykaj¹cy górê balonu.
2.3. Ka¿dy zawodnik mo¿e zg³osiæ dwa modele oznakowane numerem startowym otrzymanym od organizatora. 
2.4. W modelu balonu nie wolno umieszczaæ jakiegokolwiek Ÿród³a ciep³a. 
2.5. Dolny otwór lec¹cego balonu musi pozostaæ otwarty a jego œrednica nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20 cm. 
3. Organizacja startów 
3.1. Starty balonów odbywaj¹ siê z linii startów wyznaczonej przez g³ównego sêdziego. 
3.2. Loty nale¿y wykonaæ w wyznaczonym okresie czasu. Kolejnoœæ startów zale¿na jest od kolejnoœci zg³oszeñ 
zawodników w danej komisji sêdziowskiej. 
3.3. Do ogrzania powietrza niezbêdnego do nape³nienia balonu mo¿na u¿ywaæ w³asnego podgrzewacza, paliwo 
dostarcza organizator.
3.4. W przypadku zapalenia siê balonu, zawodnik ma prawo wykonaæ drug¹ próbê. 

Klasa FB - do 14 lat  

(Rozgrywana podczas zawodów Aeroklubu Czêstochowskiego)



 klasa FB „Open”  bez ograniczeñ wiekowych  

(Rozgrywana podczas zawodów Aeroklubu Czêstochowskiego) 
 

1. Definicja  
Model balonu na ogrzane powietrze, to model l¿ejszy od powietrza, bez napêdu, uzyskuj¹cy swoj¹ wypornoœæ 

wy³¹cznie na skutek ogrzewania powietrza. W pow³oce nie mo¿e znajdowaæ siê inny gaz poza powietrzem i 
normalne produkty spalania paliwa niezbêdnego do jego podgrzania.  

2. Charakterystyka techniczna 
2.1. Pow³oka musi byæ wykonana z bibu³ki prasowanej. 

2.2. Dopuszcza siê u¿ycia innych materia³ów tylko w celu zdobienia modelu 
2.3. Ka¿dy zawodnik mo¿e zg³osiæ jeden model 

2.4. W modelu balonu nie wolno umieszczaæ jakiegokolwiek Ÿród³a ciep³a. 
3. Ocena statyczna i loty 

3.1 Ocena statyczna odbywa siê podczas nape³niania balonu gor¹cym powietrzem i w pierwszej fazie lotu 
3.2 Komisja sêdziowska sk³ada siê z trzech sêdziów 

3.3 Sk³adniki oceny statycznej: 
 Oryginal noœæ konstrukcji i pomys³owoœæ 0 -10 pkt. 

 Z³o¿onoœæ konstrukcji  0-10 pkt. 
 Zdobienie modelu 0 -10 pkt. 

3.4 Czas lotu mierzony jest do 5 min za ka¿de 10 sekund lotu modelu przyznaje siê 1 pkt. ( max 30 pkt.) 
3.5 Zawodnik wykonuje jeden lot 
3.6 Wynik koñcowy to suma punktów za ocenê statyczn¹ i lot 

 

4. Pomiar czasu 
4.1. Czas lotu mierzy siê od momentu ostatniego kontaktu zawodnika z balonem do momentu zetkniêcia siê 
balonu z ziemi¹ lub przeszkod¹, b¹dŸ te¿ znikniêcia balonu z pola widzenia chronometra¿ystów. 
4.2. Je¿eli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie siê albo zniknie za przeszkod¹, lecz przed up³ywem 10 
sekund pojawi siê ponownie lub rozpocznie kontynuacjê lotu, to pomiaru czasu nie przerywa siê. 
4.3. Maksymalny czas pomiaru lotu wynosi 5 minut.
4.4. Komisja sêdziowska musi posiadaæ lornetkê do obserwacji modelu.
5. Iloœæ lotów i klasyfikacja 
5.1. Ka¿dy zawodnik ma prawo wykonaæ 3 loty. 
5.2. Do koñcowej klasyfikacji bierze siê pod uwagê czas jednego, lepszego lotu. W przypadku wiêkszej iloœci lotów 
maksymalnych, dla ustalenia wyników, bierze siê pod uwagê kolejne loty.
5.3. Gdy wiêcej ni¿ jeden zawodnik osi¹gnie trzy loty maksymalne zarz¹dza siê dogrywkê bez limitu czasu. Do 
dogrywki zawodnik ma prawo wprowadziæ zapasowy model.
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