
Toru  05.06.2017 r.

Pismo Organizacyjne

LI  MISTRZOSTW POLSKI w AKROBACJI SAMOLOTOWEJ

Organizacja Zawodów.

Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2017 w dniach
od 26.06. do 02.07.2017 r. w Toruniu odb  si  51 Mistrzostwa Polski w Akrobacji
Samolotowej w klasie Advanced.
Mistrzostwa b  rozgrywane zgodnie z: Kodeksem Sportowym FAI, Przepisami Polskiego
Lotnictwa Cywilnego oraz Regulaminami Aeroklubu Polskiego.
Mistrzostwa b  rozgrywane przy zg oszeniu minimum pi ciu zawodników z trzech
Aeroklubów Regionalnych.

Warunki zg oszenia i uczestnictwa.

1. Aerokluby Regionalne zg aszaj ce zawodników do udzia u w Mistrzostwach Polski musz
posiada  licencje klubu sportowego w akrobacji lotniczej wa ne na 2017 rok.

2. Zawodnicy bior cy udzia  w Mistrzostwach Polski musz  posiada  wa ne licencje sportowe w
sporcie akrobacja lotnicza.

3. Pilotów do udzia u w Mistrzostwach Polski zg aszaj  Aerokluby Regionalne
w terminie do dnia 19.06.2017 r. na adres:

Aeroklub Pomorski im. gen. pil. Stanis awa Skalskiego

ul. 4 Pu ku Lotniczego 17

87-100 Toru

sekretariat@aeroklub.torun.pl

oraz

dyrektor@aeroklub.radom.pl

Kierownictwo i Obs uga Mistrzostw

Dyrektor Mistrzostw Polski - Janusz Roso ek
Przewodnicz cy Jury - Jerzy Makula
Cz onkowie Jury - Edmund Janowski
Kierownik Sportowy - Stanis aw Szczepanowski

ówny S dzia - Maciej Bia ek
Asystent G ównego S dziego - Beata urek
Komisja Obliczeniowa - Pawe  Szczepanowski
Szef Techniczny - Stanis aw Kogut
Kierownik Lotów - Adam Wysocki
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dziowie :
1. Andrzej Weso owski
2. Jerzy Wi niewski
3. Tadeusz M yk
4. Piotr Janas
5. Zbigniew urek

P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e .

1.  Stawiennictwo zawodników, personelu kierowniczego, personelu obs ugi i Komisji
dziowskiej obowi zuje w dniu 26.06.2017. do godziny 18.00.

2.  Kierownictwo oraz Komisja  S dziowska korzystaj  z bezp atnego zakwaterowania
i wy ywienia.

3. Ka dy pilot (oprócz pilotów Kadry Narodowej) dokona obowi zkowej op aty regulaminowej
w wysoko ci 1.500z  (w op acie tej zawarte s  koszty paliwa i oleju na zawodach, koszty

 organizacyjne, transportu hotel-lotnisko, koszty wy ywienia i zakwaterowania ).

Konto bankowe: mBank, 93 1140 2017 0000 4802 1083 6783
Koniecznie z dopiskiem: Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej

4. Piloci zobowi zani s  o dos anie drog  elektroniczn  Programów Free, Known
w formacie Sq,L na e-mail wiazanki@wp.pl  w terminie do 20.06.2017 r.

 Po tym terminie zg oszenia nie b  przyjmowane.

5. Mistrzostwa odbywa  si  b  bez S dziów Strefowych. Pomiar górnej, dolnej oraz
    boków strefy b dzie mierzony elektronicznie.

6. Zawodnicy zobowi zani s  do uzyskania zgody z ULC na obni enie wysoko ci dolnej do
    200 m.

Dyrektor Mistrzostw

        Janusz Roso ek
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 ZG OSZENIE

1.Pilot:_______________________________________ur;___________________
( nazwisko i imi  ) ( data urodzenia )

Posiadaj cy;
Licencj  lotnicz  nr:_________  wa  do  ____________
KWT wa ne do  ____________
KTP wa ne do  ____________
licencj  sportow  nr:_________  wa  do  ____________

Zg asza si   do udzia u w  LI Mistrzostwach Polski w Akrobacji Samolotowej Toru  2017

na samolocie typ-_________ znaki rejestracyjne SP-________

_____________________________
(podpis pilota)

 AEROKLUB __________________  posiadaj cy;

licencj  sportow  samolotow  nr;  ___________ wa  do _________

deleguj cy w/w pilota: nazwisko

_______________________________
(podpis i piecz  Dyrektora Aeroklubu)
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