PISMO ORGANIZACYJNE
Krajowe Zawody szybowcowe w klasie MiX

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Leszno Strzyżewice EPLS
ARP 51 ° 50’06’’N 16 ° 31’19’’E
Częstotliwość radiowa 122,30 MHz

ADRES ORGANIZATORA ZAWODÓW
Aeroklub Leszczyński, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno
Telefon/fax: biuro/lotnisko 065 5293219; 065 5287510
Konta bankowe:
PLN: BZWBK 65 1090 1245 0000 0000 2400 9789
e-mail: biuro@aeroklub.leszno.pl
internet: http://www.aeroklub.leszno.pl/zawody

HARMONOGRAM ZAWODÓW
Koniec przyjmowania zgłoszeń: 26.04.2019
Termin przybycia na zawody: 26.04.2019 – 21.00
Weryfikacja techniczna sprzętu: 26.04.2019 w godz. 10.00 – 21.00
Rejestracja zawodników: 26.04.2019 w godz. 10:00 – 21:00
Oficjalna odprawa inauguracyjna: 26.04.2019 godz. 21:00
Ceremonia otwarcia zawodów: 27.04.2019 godz. 09 :00
Rozgrywanie konkurencji **: 27.04 – 04.05.2019
Ceremonia oficjalnego zakończenia zawodów: 04.05.2019 godz. 20:00
Rejestracja zawodników zostanie zakończona dnia 26.04.2019 (piątek) o godzinie
21:00 czasu lokalnego. Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w powyższym terminie,
nie będą dopuszczeni do startu w zawodach i nie otrzymają zwrotu wpisowego.
**W przypadku, gdy po dniu 04.05.2019 do zaliczenia zawodów brakować będzie
jednej konkurencji, dnia 05.05.2019 (niedziela) zostanie rozegrana trzecia
konkurencja.

OSOBY FUNKCYJNE ZAWODÓW
Dyrektor Zawodów/Kierownik Sportowy: Tomasz Krok
Kierownik Lotów: Robert Koralewski
Biuro Meteorologiczne: Maciej Adamski
Sędzia Główny: Marek Uzarowski

KLASY ZAWODÓW


Zawody rozgrywane będą w klasie MIX obejmującej szybowce od klasy klub B
do klasy otwartej z uwzględnieniem tabeli współczynników będącej
załącznikiem do niniejszego pisma.

ZASADY KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW
Limit ilościowy zawodników
Maksymalna liczba zawodników biorących udział w zawodach została określona na 40
osób.
Każdy pilot jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia na stronie organizatora oraz
do wpłaty wpisowego (patrz “opłaty)
Data uiszczenia wpisowego jest data zgłoszenia

WARUNKI UCZESTNICTWA
Dotyczące pilota:





ważna licencja pilota szybowcowego
ważne na cały czas trwania zawodów orzeczenie lekarskie
ważne świadectwo radiooperatora,
polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

Dotyczące Szybowca:






Poświadczenie Przeglądu Zdatności do lotu (ARC),
Świadectwo Zdatności do Lotu lub Pozwolenie na Lot,
Pozwolenie na radiostacje,
polisy wymaganych ubezpieczeń
instrukcja użytkowania w locie.

 system antykolizyjny FLARM (zalecany)

KOSZTY UCZESTNICTWA
Zawodnik pokrywa następujące koszty:
 wpisowe : - 300*zł płatne do 26.04.2019
 koszty holi do konkurencji za samolotem: 1 hol - 130** zł za hol na 600 metrów.
 koszty transportu do i z miejsca zawodów oraz transport szybowca do i po
konkurencji,
 koszty ściągania z terenu przygodnego,
 mapy
**wymagana przedpłata za 3 hole najpóźniej w dniu rejestracji
Załączniki
1. Tabela współczynników
2. Druk rejestracyjny

