
Pismo organizacyjno – wykonawcze
dot. organizacji i  przeprowadzenia

“6-nd ZIELONA GÓRA CUP” w Akrobacji Samolotowej

Im. Lecha Marchelewskiego

I. Organizacja zawodów

1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2017 w dniach

29.05-03.06.2017  na lotnisku w Zielonej Górze odb   Zawody „6-nd ZIELONA GÓRA

CUP” w Akrobacji Samolotowej Im. Lecha Marchelewskiego.

2. Zawody b  rozgrywane zgodnie z: Kodeksem sportowym FAI General Section, Section 6:

Aerobatics PART 1 , krajowymi przepisami dotycz cymi lotnictwa cywilnego, Regulaminem

Rozgrywania Zawodów w Akrobacji Lotniczej oraz odpowiednimi regulaminami Aeroklubu

Polskiego.

3. Rozpatrywane b  tylko pro by o korekt , za alenia i protesty z one zgodnie z

Kodeksem Sportowym FAI – General Section

4. Wzajemnie wykluczaj ce si  regulacje musz  zosta  zg oszone podczas pierwszego

briefingu. W kwestiach organizacyjnych pierwsze stwo zastosowania maj  przepisy

Regulaminu Rozgrywania Zawodów w Akrobacji Lotniczej, w kwestiach sportowych

odpowiednie przepisy Kodeksu Sportowego FAI.

5. Zawody ogólnopolskie mog  zosta  rozegrane je eli w danej klasie zg osi si  minimum 5

zawodników .

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


II. Organizator zawodów

1. W imieniu Aeroklubu Polskiego organizatorem zawodów zatwierdzonym przez Zarz d

Aeroklubu Polskiego jest Aeroklub Ziemi Lubuskiej.

2. Adres: Aeroklub Ziemi Lubuskiej

            Ul. Przylep- Skokowa 18

            66-015 Zielona Góra

3. Email:  azl@azl.pl

4. Telefon: 68 321 30 10

III. Miejsce rozgrywania

1. Nazwa lotniska: EPZP Aeroklub Ziemi Lubuskiej

2. Cz stotliwo  radiowa dla operacji lotniczych: 130.775 MHz

3. Wspó rz dne lotniska: N51°58'44.2" E15°27'49.8"

IV. Warunki zg oszenia i uczestnictwa

2. Zawodników do udzia u w zawodach zg aszaj  aerokluby regionalne w terminie do dnia

26.05.2017 r.  Zg osze  nale y dokonywa  na adres:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej
ul. Przylep - Skokowa 18
66-015 Zielona Góra

Wniosek musi zawiera  wszystkie wymagane podpisy. Druki bez wymaganych podpisów

zostan  uznane za niewa ne.

3. Zg aszaj cy aeroklub musi posiada  wykupion  na dany rok licencj  w dyscyplinie akrobacja

lotnicza.

4. Zawodnicy bior cy udzia  w zawodach musz  posiada  wa ne licencje sportowe FAI, licencje

pilota, dziennik z aktualnym KWT i KTP z akrobacji, zezwolenie do obni enia wysoko ci oraz

ubezpieczenie NW z uwzgl dnieniem akrobacji lotniczej.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

mailto:azl@azl.pl
http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


5. Za przyjmowanie zg osze  oraz ich weryfikacj  odpowiada w imieniu Organizatora – Dyrektor

organizacyjny zawodów.

6. Jury rozpoczyna dzia anie z chwil  rozpocz cia zawodów tj. z pierwszym briefingiem.

V. Kierownictwo i obs uga zawodów

Organizacja zawodów

1. Dyrektor organizacyjny zawodów –  Artur Ha adyn

2. Przewodnicz cy  Jury – Stanis aw Maksymowicz

3. Kierownik sportowy – Stanis aw Szczepanowski

4. Komisja obliczeniowa – Pawe  Szczepanowski

5. Szef techniczny – Micha  Szymkowiak

6. Kierownik lotów – Pawe  Ho

7. G ówny S dzia – Maciej Bia ek

Asystent G . S dziego – Beata urek

8.  S dziowie

- Andrzej Weso owski

- Zbigniew urek

- Jerzy Wi niewski

9. Obs uga video – Krzysztof Por bski

VI. Zabezpieczenie zawodów

1. Komisj   S dziowsk , Jury oraz Kierownika Sportowego proponuje Trener Kadry Narodowej.

2. Dla prawid owego zabezpieczenia pracy G ównego S dziego, Jury i Kierownika Sportowego

organizator wyznacza 15 osób do obs ugi zawodów, w tym co najmniej dwie do obs ugi

kamery na stanowisku s dziowskim.

VII. Statki powietrzne

Zg oszone samoloty prywatne.
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VIII. Postanowienia ogólne

1. Stawiennictwo zawodników, personelu kierowniczego, personelu obs ugi i Komisji
dziowskiej obowi zuje w dniu 29.05.2017r.

2.  Kierownictwo, Komisja  S dziowska oraz obs uga zawodów, korzystaj  z bezp atnego
zakwaterowania i wy ywienia. Zjazd s dziów i zawodników dnia 29.05.2017 r. na lotnisko
Przylep, Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

3 . Koszty  pracy Komisji S dziowskiej na zawodach pokrywa organizator ze rodków
asnych i z wydzielonych przez Komisj  Akrobacji Samolotowej.

4 .  W przypadku przekroczenia przyznanych rodków, niedobór pokrywa organizator.

5 .  Sprawozdanie z przeprowadzonych Zawodów z y Dyrektor Aeroklubu po ich zako czeniu
do Aeroklubu Polskiego wraz z obowi zuj cym rozliczeniem finansowym.

Program Zawodów
29.05.2017 zlot i zjazd Uczestników

30.05.2017 godz.   9.00  oficjalna odprawa i otwarcie zawodów

30.05.- 03.06.2017 r. godz.   9.00  do zachodu s ca -   rozgrywanie konkurencji

03.06.2017 r.  dzie  zapasowy - zako czenie zawodów

04.06.2017 r. godz. 11.00  rozlot i  rozjazd Uczestników

   Rozk ad Dnia

 7.00 - 8.00 niadanie
 8.30 Odprawa
 9.00 –  do zachodu s ca Rozgrywanie Konkurencji
 13.00 – 15.00 Lunch
 19.00 – 21.00                           Obiado - kolacja

DYREKTOR ZAWODÓW

ARTUR HA ADYN
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WZÓR ZG OSZENIA

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 (wpisa  nazw  zawodów)

na samolocie typ - _________    znaki rejestracyjne SP-________

_____________________________

(podpis pilota)

          AEROKLUB __________________  posiadaj cy;

licencj  w akrobacji lotniczej nr  ___________ wa  do _________

deleguj cy w/w pilota: nazwisko

_________________________

podpis i piecz  Dyrektora Aeroklubu
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