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Pismo Organizacyjno- Wykonawcze 

Dotyczy: przygotowania i przeprowadzenia XXII Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej – Aeroklub 

Pomorski Toruń, 26 czerwiec – 02 lipca 2017 r. 

Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej odbędą się 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 rozważa rozegranie Mistrzostw Polski w następujących kategoriach: 

1. Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej (klasa Unlimited); 

2. Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej (klasa Advanced). 

Warunkiem rozegrania Mistrzostw Polski w akrobacji wyższej (klasa Advanced) będzie zgłoszenie się min.5 

pilotów  - zawodników w tej kategorii. Po zamknięciu listy zgłoszeń, tj. po dniu 19.06.2017 roku. 

Organizator opublikuje na stronie internetowej  Aeroklubu Pomorskiego; www.aeroklubpomorski.pl  

informację o zasadności rozgrywania zawodów  w klasach. 

II. Kierownictwo Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej. 

W skład Kierownictwa Mistrzostw wejdą: 

1. Janusz Rosołek – Dyrektor Mistrzostw Polski. 

Obowiązkiem Dyrektora Mistrzostw będzie przygotowanie Mistrzostw i nadzór nad ich 

rozgrywaniem zgodnie z obowiązującymi regulaminami. oraz zapewnienie obsługi 

administracyjno-technicznej Mistrzostw. 

2. Stanisław Szczepanowski  – Kierownik Sportowy Mistrzostw Polski. 

Obowiązkiem Kierownika Sportowego będzie dobór i wyznaczanie konkurencji zgodnie z 

obowiązującymi regulaminami i regulacjami.  

3. Jerzy Makula -  Przewodniczący Jury. 

Przewodzi Jury Mistrzostw, które będzie czuwać nad prawidłowym, zgodnym z przepisami 

sportowymi i regulacjami prawnymi, przeprowadzeniem imprezy oraz będzie rozpatrywać 

protesty, które muszą być złożone w formie pisemnej. 

4. Stanisław Kogut – Szef Techniczny Mistrzostw. 

Do obowiązków Szefa Technicznego Mistrzostw należeć będzie zabezpieczenie techniczne 

imprezy w zakresie samolotów holujących szybowce oraz nadzór nad eksploatacją szybowców 

(samolotów) biorących udział w zawodach. 

5. Maciej Białek – Sędzia Główny Zawodów. 

Obowiązkiem Sędziego Głównego będzie nadzór nad pracą Komisji Sędziowskiej i sprawnym 

obliczaniem wyników Mistrzostw. 

 

http://www.aeroklubpomorski.pl/


XXII Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej 

Toruń 2017 

 

 

6. Paweł Szczepanowski  – Komisja Obliczeniowa. 

Odpowiadać będzie za sprawne obliczanie i publikowanie wyników poszczególnych konkurencji 

oraz wyników finalnych. 

 

7. SĘDZIOWIE 

- Andrzej Wesołowski 

- Jerzy Wiśniewski 

- Tadeusz Mężyk 

- Piotr Janas 
- Zbigniew Żurek 
 

III. Miejsce rozgrywania  

Nazwa lotniska:             Aeroklub Pomorski (EPTO) 

Częstotliwość radiowa dla operacji lotniczych:     122,2 MHz 

Współrzędne 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. Stanisława Skalskiego 

Adres:     ul. 4 Pułku Lotniczego 17, 87-100 Toruń 

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 przygotowań 

1. Komisję sędziowską powoła Kierownik Sportowy Zawodów. 

2. Dla prawidłowego zabezpieczenia ruchu lotniczego, organizator obowiązkowo wyznaczy 

na czas trwania imprezy Kierownika Lotów, który wraz ze służbą startową będzie 

odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie kierowaniem ruchem 

lotniczym  na lotnisku i w jego rejonie. 

3. Szef Techniczny Mistrzostw będzie odpowiedzialny: 

a) Za sprawdzenie ważności dokumentów sprawności technicznej (ARC, PtF) i rejestracji 

wszystkich szybowców i samolotów biorących udział w zawodach; 

b) Za sprawdzenie wpisu (statusów) o wykonaniu bieżących prac okresowych na 

płatowcach, zespołach napędowych i osprzęcie; 

c) Za sprawdzenie posiadania aktualnego ubezpieczenia NW/ OC/ Aero Casco. 
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VI. Warunki uczestnictwa – zgłoszenia. 

 

1. Wszystkich pilotów chętnych do udziału w zawodach zgłaszają aerokluby regionalne na 

podstawie decyzji Zarządu lub Dyrektora danego aeroklubu a w przypadku zawodników 

międzynarodowych, ich aerokluby krajowe lub na wniosek Trenera Kadry Narodowej w 

Akrobacji Szybowcowej danego kraju, wykorzystując jako druk załączony formularz (patrz 

załącznik nr 2). Pilotów Kadry Narodowej w Akrobacji Szybowcowej zgłasza Trener Kadry 

Narodowej w Akrobacji Szybowcowej. 

2. Adres do korespondencji: 

Aeroklub Pomorski im. gen. pil. Stanisława Skalskiego 

 ul. 4 Pułku Lotniczego 17, 87-100 Toruń 

z dopiskiem na kopercie: „ XXII Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej”                  

lub faxem:  + 48 56 65 444 31 do dnia 19 CZERWCA  2017 roku. 

Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia w wykorzystaniem poczty elektronicznej 

(www.aeroklubpomorski.pl) na podpisanym druku zgłoszeniowym. Druki bez podpisów 

uznane zostaną za nieważne. 

3. Opłata wpisowa dla zawodników biorących udział w zawodach wynosi 480 zł i jest 

obligatoryjna dla wszystkich pilotów.  

4. Opłata organizacyjna pokrywa koszty administracyjno-organizacyjne Mistrzostw. Piloci są 

zobowiązani we własnym zakresie do pokrycia kosztów. 

a. zakwaterowania,  

b. wyżywienia,  

c. holowania. 

5. Opłaty wpisowej należy dokonać nie później niż do dnia 19 czerwca 2017 roku na konto 

podane w punkcie IV. Po terminie 19 czerwca 2017 roku opłata wpisowa ulega 

zwiększeniu i wynosi  600 zł. 

6. Opłata za holowanie szybowca na wysokość 1250m AGL wyniesie 180 zł, a na wysokość 

850m AGL wyniesie 150 zł.   

7. Szybowce kwalifikujące się do udziału w zawodach posiadać muszą dopuszczenie do 

akrobacji odpowiednio: wyczynowej / wyższej. 

 

 

VII. Wymagania wyszkoleniowe 

1. Wymagania ogólne: 

Prawo startu w Mistrzostwach mają piloci spełniający niżej wymienione warunki 

minimalne: 

- posiadane uprawnienia do wykonywania akrobacji „wyczynowej” (Unlimited) lub 

„wyższej” (Advanced); 

- aktualny trening w akrobacji wyższej / wyczynowej; 

- zezwolenie Prezesa ULC na obniżenie dolnej granicy lotów akrobacyjnych wg regulaminu 

FAI do 100m AGL (warunek niewymagany). 

http://www.aeroklubpomorski.pl/
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UWAGA: Do udziału w Mistrzostwach nie zostaną dopuszczeni piloci nie będący w aktualnym treningu 

w akrobacji wyższej/ wyczynowej. Obowiązuje wykonanie min. 10 stref treningowych w danym sezonie 

lotniczym, do dnia rozpoczęcia Mistrzostw. (istnieje możliwość wykonania tych lotów podczas treningu 

w dniach 23-25 czerwca 2017) 

Od zawodników zamierzających wziąć udział w Mistrzostwach Polski wymagane jest wykazanie się 

ważnym KTP i KWT, w tym KTP z akrobacji wyższej/ wyczynowej. 

 

2. Dokumenty zawodnika 

Zawodnik zobowiązany jest legitymować się następującymi dokumentami: 

- ważną licencją pilota szybowcowego; 

- ważnym orzeczeniem lotniczo-lekarskim kl. II lub I; 

- ważną licencja sportową wystawioną dla dziedziny „akrobacja lotnicza” 

- Książką Pilota z potwierdzonym nalotem i skierowaniem na zawody, podpisanym przez 

Dyrektora lub Szefa Wyszkolenia macierzystego aeroklubu. 

- polisą lub kopią polisy ubezpieczeniowej NNW, z tzw. podwyższonym ryzykiem. 

        3.   Obowiązujące regulaminy 

8. Kodeks Sportowy FAI Sekcja ogólna oraz Kodeks Sportowy FAI Sekcja 6 Akrobacja, część 2 

Szybowce 

9.  - Zapisy zawarte w piśmie organizacyjnym mistrzostw. 
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VIII.  

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 
 

   Dzień rezerwowy i Ceremonia zamknięcia Mistrzostw 

02 Lipca
 

   Wyjazdy zawodników 

 

IX.   Postanowienia ogólne 

 

1. Komisja Sędziowska, Jury i Kierownik Sportowy korzystają z bezpłatnego 

zakwaterowania i wyżywienia. Osobom tym nie przysługują diety, ryczałty za noclegi 

oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. 

2. Szybowce akrobacyjne na czas Mistrzostw Polski zapewni, w miarę możliwości, 

Komisja Akrobacji Lotniczej Aeroklubu Polskiego. 

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych Zawodów dla Działu Sportu Aeroklubu Polskiego 

oraz obowiązujące rozliczenie finansowe, złoży Dyrektor Aeroklubu Organizatora  

( Aeroklubu Pomorskiego) w terminie do 21 dni od zakończenia Mistrzostw. 

 

Dyrektor XXII Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej 

Janusz Rosołek 
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ZGŁOSZENIE 

 

1.Pilot:_______________________________________ur;___________________ 

    ( nazwisko i imię )           ( data urodzenia ) 

Posiadający; 

Licencję lotniczą nr:_________  ważną do  ____________ 

KWT     ważne do  ____________ 

KTP       ważne do  ____________ 

licencję sportową nr:_________  ważną do  ____________ 

  
Zgłasza się  do udziału w  XXII  Mistrzostwach Polski w Akrobacji Szybowcowej Toruń 2017 

 

 

na szybowcu typ-_________    znaki rejestracyjne SP-________ 

             

_____________________________ 

(podpis pilota) 

 

 

 AEROKLUB __________________  posiadający;  

 

 

licencję sportową szybowcową nr;  ___________  ważną do _________  

 

delegujący w/w pilota: nazwisko     

 

  

       _______________________________  

      (podpis i pieczęć Dyrektora Aeroklubu) 
 


