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Poznań, 03.05.2016

59. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Seniorów
45. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Juniorów
Dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Pismo Organizacyjne
(Oficjalna strona zawodów: http://zawody-nawigacyjne.pl/)
Informacje ogólne

1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2016
w dniach 25÷29.05.2016 r. w Aeroklubie Poznańskim zostaną przeprowadzone
59. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Seniorów i 45. Samolotowe
Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Juniorów.
2. Organizatorem zawodów jest Aeroklub Poznański im Wandy Modlibowskiej,
przy współudziale Aeroklubu Polskiego i Komisji Samolotowej, zgodnie z
zawartą umową.
3. Mistrzostwa są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4. Mistrzostwa wchodzą w skład Samolotowego Pucharu Polski Pilotów i są
kwalifikacją pilotów do Kadry Narodowej 2017 oraz są cyklem przygotowań do
imprez międzynarodowych.
5. Plan mistrzostw przedstawia załącznik nr 2.

Kierownictwo Zawodów

6. W skład kierownictwa zawodów wchodzą:
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- Tomasz Szczot, Prezes Aeroklubu Poznańskiego, jako Kierownik zawodów.
Obowiązkiem jego będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem,
organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z opracowanym planem,
regulaminem i preliminarzem.
- Jakub Drzewiński - jako Główny Sędzia Zawodów i Sędzia Komputerowy.
Obowiązkiem

jego

będzie

organizacja

pracy

Komisji

Sędziowskiej,

podejmowanie decyzji o rodzaju rozgrywanych konkurencji oraz obliczania
wyników zawodów.
7. Na Przewodniczącego Jury zawodów został wyznaczony Pan Andrzej
Marszałek.
8. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji osób funkcyjnych zawodów
opisany jest w Regulaminie Zawodów Samolotowych, Część Ogólna, wyd.
9/2015.

Zabezpieczenie przygotowań i rozgrywania zawodów

9. Kierownik zawodów w porozumieniu z Komisją Samolotową AP wyznaczył
Pana Mateusza Kuchtyka na Route Plannera - osobę odpowiedzialna za
przygotowanie tras konkurencji nawigacyjnych.
10. Główny Sędzia Zawodów powoła zespół obsługi szkoleniowo-sędziowskiej
w składzie max. 6 osób.
11. Dla prawidłowego zabezpieczenia rozgrywania konkurencji zawodów,
zgodnego z regulaminem sportowym zawodów, organizator zawodów powinien
udostępnić:
- minimum 4 samochody osobowe wraz z kierowcami/pomocnikami,
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- samolot do oblotu kontrolnego tras nawigacyjnych lub kontroli warunków
meteorologicznych,
- 2 kamery video wraz z obsługą dla rejestracji przebiegu konkurencji lądowań
zawodniczych,
- zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów biurowych oraz kserokopiarkę.
12. Kierownik zawodów wyznaczył Pana Piotra Halta jako koordynatora
technicznego zawodów, który będzie odpowiedzialny za organizację pracy w
zakresie obsługi technicznej samolotów biorących udział w zawodach.
13. Dla prawidłowego zabezpieczenia ruchu lotniczego Kierownik zawodów
obowiązkowo wyznaczy na czas zawodów osobę odpowiedzialną za nadzór nad
ruchem lotniczym w trakcie zawodów, która wraz ze służbą startową będzie
odpowiedzialna za prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie ruchu
lotniczego na lotnisku i w jego rejonie, w tym rozłożenia pasa lądowań, jego
obsługi podczas konkurencji i prawidłowej oceny lądowań.

Regulamin zawodów, wyposażenie zawodnicze

14. Zawody będą rozgrywane według Regulaminu zawodów samolotowych –
Cześć Ogólna, Wyd. 9/2015 oraz aktualny Regulamin Zawodów w Lataniu
Precyzyjnym, wyd.2015 wraz z odstępstwami krajowymi dotyczącymi
Mistrzostw Polski Juniorów.
15. Każdy pilot - zawodnik jest zobowiązany do posiadania urządzenia
rejestrującego lot nawigacyjny.

Honorowy patronat:

Partnerzy:

Sponsorzy:

AEROKLUB POZNAŃSKI
62-006 Lotnisko Kobylnica
NIP 777-00-16-590 Regon 000682152
tel. +48 (61)8780725
fax. +48 (61) 8780741

IM.

WANDY MODLIBOWSKIEJ
www.aeroklub.poznan.pl
info@aeroklub.poznan.pl
Bank Zachodni WBK S.A. II O/Poznań
78 1090 1346 0000 0001 1330 6828

Warunki uczestnictwa

16. Zawodnik (pilot-dowódca) powinien posiadać:
a) ważną licencję pilota samolotowego lub odpowiednio świadectwo
kwalifikacji,
b) ważne KTP, KWT, badania lekarskie
c) ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku
powietrznym.
17. Zawodnik musi posiadać ważną licencję sportową Aeroklubu Polskiego w
sporcie samolotowym.

Zgłoszenie na zawody i koszty uczestnictwa

18. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do dnia 20.05.2016r. dokonać
zgłoszenia udziału w zawodach na druku zgłoszenia wg załącznika nr 3
Organizatorowi

zawodów

na

adres:

zawody.poznan@gmail.com

oraz

koordynatorowi ze strony Komisji Samolotowej: boleslawradomski@gmail.com
w postaci podpisanego skanu zgłoszenia.
Zawodnicy Kadry są zobowiązani zgłosić również swój potencjalny brak
uczestnictwa do dnia 20.05.2016r.

UWAGA! W przypadku nie odwołania swojego udziału do dnia 22.05.2016 r.
organizator ma prawo obciążyć kosztami organizacyjnymi nieobecnych
uczestników.

19. Koszty uczestnictwa:
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- opłata organizacyjna (koszt map, zdjęć nawigacyjnych i instrukcji na
konkurencje, dokumentacja, koszty organizacyjne, dekoracja zwycięzców,
udział w zakończeniu zawodów) – 200 zł./pilot
Opłatę organizacyjną należy dokonywać wraz ze zgłoszeniem na zgrupowanie
do dnia 20.05.2016r. na konto bankowe organizatora tj. Aeroklubu
Poznańskiego 78 1090 1346 0000 0001 1330 6828,

z dopiskiem „Opłata

organizacyjna zawody samolotowe – imię i nazwisko pilota”.
UWAGA!
W przypadku wpłaty w późniejszych terminach opłata będzie pobierana w
wysokości powiększonej o 20%.

W przypadku pokrywania kosztów

uczestnictwa pilota w treningu przez jego klub, na zgłoszeniu wymagany jest
podpis dyrektora i głównej księgowej klubu.

- koszty paliwa wg zużytej ilości (przewidywana cena paliwa LL 100 z
podatkiem VAT – ok. 6,50 zł./l)
UWAGA!
- Paliwo bez akcyzy wydawane jest tylko po okazaniu dokumentu AKC-PR
upoważniającego podmiot do tankowania paliwa zwolnionego z opłaty podatku
akcyzowego (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym) – kopia
dokumentu musi być dostarczona do Działu Technicznego przed pierwszym
tankowaniem samolotu.
- Na samolotach na których loty wykonuje kilka osób musi być wskazana,
przed pierwszym tankowaniem, jedna osoba odpowiedzialna za dokonanie
płatności i na którą będzie wystawiona faktura.
- Płatność za zatankowane paliwo w czasie zawodów musi być dokonana
(kartą płatniczą lub gotówką) najpóźniej w dniu zakończenia zawodów. Nie
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ma możliwości późniejszej płatności przelewem (wyjątek gdy Klub
zadeklaruje pokrycie kosztów zawodnika)

Koszty zakwaterowania hotel rekomendowany przez Organizatora:

- Dla Kierownictwa zawodów, kadry sędziowskiej, Jury – rezerwacja i płatność
dokonana będzie przez Organizatora zawodów
-

Dla osób nie posiadających samochodów tylko z proponowanego hotelu

organizator zapewnia dowóz w razie potrzeb na każdą grupę oblotową.
- „HOTEL ZIELINIEC” (7 km od lotniska/ 11min-samochodem, piechotą
4km/45minut).
Obowiązuje specjalna wynegocjowana cena dla uczestników zawodów na hasło
ZAWODY AEROKLUB - koszt 65 zł ze śniadaniem od osoby w pokoju 2, 3
lub 4 osobowym.
(Jest również możliwość zarezerwowania pokoju 1-osobowego - koszt 110zł)
Jakość

hotelu,

zdjęcia

i

lokalizację

można

sprawdzić

na:

http://www.hotelzieliniec.pl/
UWAGA!
- Rezerwację zakwaterowania lub wyżywienia należy dokonać indywidualnie do
16.05.2016r., po tym terminie hotel nie będzie zobligowany do blokowania
miejsc dla zawodników zawodów
- płatność należy dokonać indywidulanie w hotelu za cały okres zarezerwowany
- Proponowana cena dotyczy pełnych pokoi – w przypadku gdy zawodnicy
chcieliby pozostawić miejsce wolne w pokoju muszą pokryć jego koszt.
W przypadku niepełnych recepcja będzie dokwaterowywać sukcesywnie do
pełnych pokoi. Dopłata za puste miejsce nie będzie już obowiązywać w
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przypadku niemożliwości dokwaterowania kolejnej osoby lub niepełnej
konfiguracji damsko-męskiej.

ul. Sarnia 23, 61-058 Poznań
telefon: +48 61 870 91 66
kom: +48 603 509 118
E-mail: info@hotelzieliniec.pl

Sprzęt zawodniczy

20. Przydział samolotów będących w dyspozycji KS AP, przedstawiony jest w
załączniku nr 1.
21. Na zawodach przewiduje się możliwość wykonywania lotów przez trzech
(3) pilotów na jednym samolocie.
22. Za przygotowanie samolotów do zawodów, zgodnie z ogólnymi zasadami
eksploatacji, ich sprawność techniczną i dopuszczenie do wykonywania lotów
w trakcie zawodów odpowiada pilot-dowódca. W szczególności zawodnik pilotdowódca

jest

obowiązujących

całkowicie
prawem

odpowiedzialny
ważnych

za

dokumentów

posiadanie
i

wszystkich

ubezpieczeń

statku

powietrznego w czasie całego trwania zawodów.
24. Wszystkie samoloty biorące udział w zawodach powinny być wyposażone w
sprzęt do polowego kotwiczenia oraz posiadać niezbędna ilość oleju na
zabezpieczenie przelotów i konkurencji na zawodach.

Przewiduje się rozegranie konkurencji nawigacyjnych i lądowań w ogólnym
czasie ok. 5 godziny na 1 pilota.
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Postanowienia końcowe

26. Stawiennictwo zawodników, personelu kierowniczego, personelu obsługi i
Komisji Sędziowskiej obowiązuje w dniu 24.05.2016 r. do godziny 19:00 w
siedzibie organizatora – na lotnisku Kobylnica.
27. Kierownictwo zawodów, koordynator sportowy, Przewodniczący i
członkowie Jury, zespół obsługi szkoleniowo-sędziowskiej korzysta z
bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia.

Tomasz Szczot

Kierownik zawodów
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
PROGRAM Samolotowych Mistrzostw Polski
24.05.2016 Wtorek
do godz. 19:00 Przylot (przyjazd) uczestników, rejestracja
20:30 Odprawa Generalna przed Mistrzostwami
25.05.2016 Środa
8:40 – Otwarcie Mistrzostw Polski
Trasa nawigacyjna – szczegóły podane na odprawie 24.05
26.05.2016 Czwartek
Trasa nawigacyjna – szczegóły podane na odprawie
27.05.2016 Piątek
Trasa nawigacyjna – szczegóły podane na odprawie
28.05.2016 Sobota
8:30-12:30 Konkurencja lądowań
Ok. 13:30-18:00 – możliwa wizyta zawodników w charakterze gości na Aerofestivalu na Poznań
Ławica (szczegóły będą omówione i przedstawione na odprawie)
19:00 – oficjalne zakończenie Mistrzostw oraz dekoracja
19:45 – Impreza zakończeniowa na lotnisku Kobylnica

Uwaga!
Program zawodów może ulec zmianie, każdorazowa zmiana będzie publikowana na oficjalnej tablicy
ogłoszeń umieszczonej w budynku na lotnisku Kobylnica oraz oficjalnej stronie internetowej
zawodów.

Honorowy patronat:

Partnerzy:

Sponsorzy:

AEROKLUB POZNAŃSKI

IM.

62-006 Lotnisko Kobylnica
NIP 777-00-16-590 Regon 000682152
tel. +48 (61)8780725
fax. +48 (61) 8780741

WANDY MODLIBOWSKIEJ
www.aeroklub.poznan.pl
info@aeroklub.poznan.pl
Bank Zachodni WBK S.A. II O/Poznań
78 1090 1346 0000 0001 1330 6828

ZAŁĄCZNIK Nr 3
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Pilot : ……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię )

adres mail: …………………………………………………
telefon komórkowy: …………………………………………………

Nr Licencji Sportowej FAI / ważność -……………. /…………………
Niniejszym zgłaszam chęć udziału
w………………………………………………………………………………,
(nazwa)

na samolocie typu ……..……………. o znakach rejestracyjnych …………….. i
deklaruje prędkość ..……. kts. jako zawodniczą prędkość powietrzną (TAS).
Oświadczam, że:
- reprezentuję …………………….………………………………….... posiadający licencję
klubu sportowego w sporcie samolotowym Nr …… ,
- posiadam odpowiednie kwalifikacje wymagane do udziału w/w treningu (ważne KWT,
KTP, licencja pilota, badania),
- samolot, na którym będę brał udział w treningu będzie prawidłowo przygotowany do
niego pod względem technicznym i posiada wymagane ubezpieczenia oraz dokumenty
wymagane prawem.
- zapoznałem się z zasadami zawartymi w piśmie organizacyjnym

( czytelny podpis zawodnika – pilota dowódcy )
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DEKLARACJA KLUBU SPORTOWEGO (*)
…………………………………………………………

jako

Klub Sportowy
( nazwa klubu sportowego )

(nazwisko i imię zawodnika)

deklarujemy chęć pokrycia kosztów udziału naszego zawodnika
…………………………………………………………………. w zawodach
.
…………………………….……………………………………..,
obejmujących:
- opłatę organizacyjną treningu w wysokości ……………..… zł
(*)
- pokrycia całkowitych kosztów zużytego paliwa lotniczego
(*)
- pokrycia pozostałych kosztów zawodnika w wysokości ……….. zł (*)

Podpis Dyrektora

Podpis Głównej Księgowej

(*) - wypełnić, jeżeli Klub będzie pokrywał koszt
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
Przydział
samolotów KS AP
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Honorowy patronat:

PILOT

PRZYDZIELONY
SAMOLOT AP

Krzysztof Wieczorek
Marcin Skalik
Marcin Chrząszcz
Bolesław Radomski
Michał Wieczorek
Janusz Darocha
Zbigniew Chrząszcz
Krzysztof Skrętowicz
Marek Kachaniak
Jarosław Sysio
Michał Bartler
Jerzy Markiewicz
Kamil Wieczorek
Rafał Wojtych
Zofia Garwacka

SP-KWW
SP-KCH
SP-AKO
SP-AKP
SP-KWW
SP-AKP
SP-KCH
SP-RBB
SP-AKO
SP-AKO
SP-RBB
SP-AKP
SP-KCH
SP-RBB
SP-KWW
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