
                                            Pismo Organizacyjne

XXII Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej

Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej odb  si  zgodnie z kalendarzem sportowym
Aeroklubu Polskiego, w terminie 26 czerwiec – 02 lipca 2017 roku, na lotnisku Aeroklubu
Pomorskiego w Toruniu (EPTO).

I. Kategorie rozgrywania Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej:

Organizator rozwa a rozegranie Mistrzostw Polski w nast puj cych kategoriach:
1. Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej (klasa Unlimited);
2. Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej (klasa Advanced).

Warunkiem rozegrania Mistrzostw Polski w akrobacji wy szej (klasa Advanced) b dzie zg oszenie
si  min. 5 pilotów  - zawodników w tej kategorii. Po zamkni ciu listy zg osze , tj. po dniu
19.06.2017 roku Organizator opublikuje na stronie internetowej  Aeroklubu Pomorskiego
www.aeroklubpomorski.pl  informacj  o zasadno ci rozgrywania zawodów w klasach.

II. Kierownictwo Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej.

W sk ad Kierownictwa Mistrzostw wejd :

1. Janusz Roso ek – Dyrektor Mistrzostw Polski.
Obowi zkiem Dyrektora Mistrzostw b dzie przygotowanie Mistrzostw i nadzór nad ich
rozgrywaniem zgodnie z obowi zuj cymi regulaminami. oraz zapewnienie obs ugi
administracyjno-technicznej Mistrzostw.

2. Stanis aw Szczepanowski  – Kierownik Sportowy Mistrzostw Polski.
Obowi zkiem Kierownika Sportowego b dzie dobór i wyznaczanie konkurencji zgodnie z
obowi zuj cymi regulaminami i regulacjami.

3. Jerzy Makula -  Przewodnicz cy Jury.
Przewodzi Jury Mistrzostw, które b dzie czuwa  nad prawid owym, zgodnym z przepisami
sportowymi i regulacjami prawnymi, przeprowadzeniem imprezy oraz b dzie rozpatrywa
protesty, które musz  by  z one w formie pisemnej.

4. Stanis aw Kogut – Szef Techniczny Mistrzostw.
Do obowi zków Szefa Technicznego Mistrzostw nale  b dzie zabezpieczenie techniczne
imprezy w zakresie samolotów holuj cych szybowce oraz nadzór nad eksploatacj
szybowców (samolotów) bior cych udzia  w zawodach.

5. Maciej Bia ek – S dzia G ówny Zawodów.
Obowi zkiem S dziego G ównego b dzie nadzór nad prac  Komisji S dziowskiej i sprawnym
obliczaniem wyników Mistrzostw.
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6. Pawe  Szczepanowski  – Komisja Obliczeniowa.
Odpowiada  b dzie za sprawne obliczanie i publikowanie wyników poszczególnych
konkurencji oraz wyników finalnych.

7. DZIOWIE
- Andrzej Weso owski
- Jerzy Wi niewski
- Tadeusz M yk
- Piotr Janas
- Zbigniew urek

III.  Miejsce rozgrywania

Nazwa lotniska: Aeroklub Pomorski (EPTO)
Cz stotliwo  radiowa dla operacji lotniczych:      122,2 MHz
Wspó rz dne lotniska: ARP 53°01'45.16''N, 018°32'45.22''E
Wzniesienie lotniska: 53m AMSL

IV. Dane Organizatora:

Nazwa: Aeroklub Pomorski im. gen. pil. Stanis awa Skalskiego
Adres: ul. 4 Pu ku Lotniczego 17, 87-100 Toru
Email: sekretariat@aeroklub.torun.pl
Strona internetowa: www.aeroklubpomorski.pl
Telefon/ fax: tel. +48 56 62 224 74, fax. +48 56 65 444 31
Konto bankowe: mBank, 93 1140 2017 0000 4802 1083 6783

Koniecznie z dopiskiem: Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej

V. Zabezpieczenie przygotowa

1. Komisj  s dziowsk  powo a Kierownik Sportowy Zawodów.
2. Dla prawid owego zabezpieczenia ruchu lotniczego, organizator obowi zkowo wyznaczy na

czas trwania imprezy Kierownika Lotów, który wraz ze s  startow  b dzie
odpowiedzialny za prawid owe przygotowanie i zabezpieczenie kierowaniem ruchem
lotniczym  na lotnisku i w jego rejonie.

3. Szef Techniczny Mistrzostw b dzie odpowiedzialny:
a) Za sprawdzenie wa no ci dokumentów sprawno ci technicznej (ARC, PtF) i rejestracji

wszystkich szybowców i samolotów bior cych udzia  w zawodach;
b) Za sprawdzenie wpisu (statusów) o wykonaniu bie cych prac okresowych na p atowcach,

zespo ach nap dowych i osprz cie;
c) Za sprawdzenie posiadania aktualnego ubezpieczenia NW/ OC/ Aero Casco.
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VI. Warunki uczestnictwa – zg oszenia.

1. Wszystkich  pilotów  ch tnych  do  udzia u  w  zawodach  zg aszaj  Aerokluby  Regionalne  na
podstawie decyzji Zarz du lub Dyrektora danego aeroklubu a w przypadku zawodników
mi dzynarodowych, ich aerokluby krajowe lub na wniosek Trenera Kadry Narodowej
w Akrobacji Szybowcowej danego kraju, wykorzystuj c jako druk za czony formularz (patrz
za cznik nr 2). Pilotów Kadry Narodowej w Akrobacji Szybowcowej zg asza Trener Kadry
Narodowej w Akrobacji Szybowcowej.

2. Adres do korespondencji:
Aeroklub Pomorski im. gen. pil. Stanis awa Skalskiego
ul. 4 Pu ku Lotniczego 17, 87-100 Toru
z dopiskiem na kopercie: „ XXII Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej”
lub
faxem:  + 48 56 65 444 31 do dnia 19 CZERWCA  2017 roku.
Mo liwe jest równie  przes anie zg oszenia w wykorzystaniem poczty elektronicznej
(www.aeroklubpomorski.pl) na podpisanym druku zg oszeniowym.
Druki bez podpisów uznane zostan  za niewa ne.

3. Op ata wpisowa dla zawodników bior cych udzia  w zawodach wynosi 480 z  i jest
obligatoryjna dla wszystkich pilotów.

4. Op ata organizacyjna pokrywa koszty administracyjno-organizacyjne Mistrzostw. Piloci s
zobowi zani we w asnym zakresie do pokrycia kosztów.
a. zakwaterowania,
b. wy ywienia,
c. holowania.

5. Op aty wpisowej nale y dokona  nie pó niej ni  do dnia 19 czerwca 2017 roku na konto
podane w punkcie IV. Po terminie 19 czerwca 2017 roku op ata wpisowa ulega zwi kszeniu
i wynosi  600 z .

6. Op ata za holowanie szybowca na wysoko  1250m AGL wyniesie 180 z , a na wysoko  850m
AGL wyniesie 150 z .

7. Szybowce kwalifikuj ce si  do udzia u w zawodach musz  posiada  dopuszczenie do akrobacji
odpowiednio: wyczynowej/wy szej.

VII. Wymagania wyszkoleniowe

1. Wymagania ogólne:
Prawo startu w Mistrzostwach maj  piloci spe niaj cy ni ej wymienione warunki minimalne:
- posiadane uprawnienia do wykonywania akrobacji „wyczynowej” (Unlimited) lub „wy szej”

(Advanced);
- aktualny trening w akrobacji wy szej / wyczynowej;
- zezwolenie Prezesa ULC na obni enie dolnej granicy lotów akrobacyjnych wg regulaminu FAI

do 100m AGL (warunek niewymagany).
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UWAGA: Do udzia u w Mistrzostwach nie zostan  dopuszczeni piloci nie b cy w aktualnym
treningu w akrobacji wy szej/ wyczynowej.
Obowi zuje wykonanie min. 10 stref treningowych w danym sezonie lotniczym, do dnia
rozpocz cia Mistrzostw (istnieje mo liwo  wykonania tych lotów podczas treningu w dniach
23-25 czerwca 2017).
Od zawodników zamierzaj cych wzi  udzia  w Mistrzostwach Polski wymagane jest wykazanie
si  wa nym KTP i KWT, w tym KTP z akrobacji wy szej/ wyczynowej.

2. Dokumenty zawodnika
Zawodnik zobowi zany jest legitymowa  si  nast puj cymi dokumentami:
- wa  licencj  pilota szybowcowego;
- wa nym orzeczeniem lotniczo-lekarskim kl. II lub I;
- wa  licencj  sportow  w sporcie „akrobacja lotnicza”
- Ksi  Pilota z potwierdzonym nalotem i skierowaniem na zawody, podpisanym przez
  Dyrektora lub Szefa Wyszkolenia macierzystego aeroklubu.
- polis  lub kopi  polisy ubezpieczeniowej NNW, z tzw. podwy szonym ryzykiem.

3. Obowi zuj ce regulaminy:
- Kodeks Sportowy FAI Sekcja ogólna oraz Kodeks Sportowy FAI Sekcja 6 Akrobacja, cz  2

Szybowce;
- Zapisy zawarte w pi mie organizacyjnym mistrzostw.

VIII.   Postanowienia ogólne

1. Komisja S dziowska, Jury i Kierownik Sportowy korzystaj  z bezp atnego zakwaterowania i wy ywienia.
Osobom tym nie przys uguj  diety, rycza ty za noclegi oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

2. Szybowce akrobacyjne na czas Mistrzostw Polski zapewni, w miar  mo liwo ci, Komisja Akrobacji
Lotniczej Aeroklubu Polskiego.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych Zawodów dla Dzia u Sportu Aeroklubu Polskiego oraz obowi zuj ce
rozliczenie finansowe, z y Dyrektor Aeroklubu Organizatora (Aeroklubu Pomorskiego) w terminie do
14 dni od zako czenia Mistrzostw.
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IX. Harmonogram:

23 Czerwca – 25 Czerwca
Loty treningowe dla zainteresowanych (w godzinach od 09:00 do 17:00)

26 Czerwca
Przyjazdy i rejestracja zawodników

27 Czerwca
Ceremonia otwarcia Mistrzostw i I konkurencja zawodów

27 Czerwca  - 30 Czerwca
Konkurencje zawodników

01 lipca
Dzie  rezerwowy i Ceremonia zamkni cia Mistrzostw

02 Lipca
Wyjazdy zawodników

      Dyrektor Mistrzostw Polski

 Janusz Roso ek
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