
 

 
Zielona Góra 14.05.2012r. 

 

Pismo organizacyjno – wykonawcze 
 

dot. organizacji i  przeprowadzenia  
  
“1-ST INTERNATIONAL ZIELONA GORA CUP” w Akrobacji Samolotowej  

im. Lecha Marchelewskiego 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

 Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych FAI/CIVA i Aeroklubu Polskiego na rok 2012 w 
dniach 19.06-23.06.2012 w Zielonej Gorze, Lotnisko Przylep (EPZP) odbędą się zawody  
w akrobacji samolotowej, rozgrywanych w ramach Pucharu Polski w klasie Advanced,  
w obsadzie międzynarodowej. 
Zawody będą rozgrywane zgodnie z: Kodeksem FAI , Regulaminem CIVA , Przepisami Polskiego 
Lotnictwa Cywilnego oraz Przepisami Lokalnymi.  

 
Warunki zgłoszenia i uczestnictwa. 
 

1. Aerokluby regionalne zgłaszające zawodników do udziału w zawodach muszą mieć 
wykupione licencje współzawodnictwa sportowego w sporcie akrobacyjnym.  

2. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą  posiadać ważne licencje sportowe  
w sporcie akrobacji samolotowej. 

3. Pilotów do udziału w Mistrzostwach zgłaszają Aerokluby Regionalne w terminie do dnia 
12.06.2012 r. pocztą na adres: 

 

AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ 

ul. Skokowa 18 

66-015 PRZYLEP 

 

pocztą elektroniczną:  a_haladyn@azl.pl oraz dw. w.krupa@zelazny6.pl  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zawodnicy muszą posiadać : 

o zgłoszenie z Aeroklubu Regionalnego 
o ważną licencję pilota, 
o aktualne badania, 
o ważną licencję sportową, 
o uprawnienie do wykonywania minimum akrobacji wyższej (ADVANCED) 
o dziennik osobisty pilota z aktualnym KWT , KTP z akrobacji, 
o aktualne zezwolenie do obniżenia wysokości wykonywania akrobacji do 300m, 
o ubezpieczenie pilota 
o ubezpieczenie OC samolotu 

 
 

Obsada Zawodów  
 

Dyrektor Zawodów -  Artur Haładyn 

Kierownik Sportowy -  Jan Gawęcki  jan.gawecki@gazeta.pl  

Przewodniczący Jury -  Stanisław Maksymowicz  

Sędzia Główny -  Zbigniew Żurek 

Sędziowie: 

1. Jerzy Wiśniewski 

2. Andrzej Wesołowski 

3. Stanisław Szczepanowski 

4. Gerd Ottensman 

5. Dawid Nieradka (Komisja Obliczeniowa) 

 
 
 

Zabezpieczenie Mistrzostw 
                    
1.Komisję Sędziowską powołała  Komisja Akrobacji Lotniczej. 
2.Dla prawidłowego zabezpieczenia pracy Głównego Sędziego, Jury i Kierownika Sportowego 

Dyrektor Zawodów wyznaczy co najmniej 10 osób do obsługi zawodów, w tym co najmniej dwie 
do obsługi kamery na stanowisku Sędziowskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Mistrzostwa zabezpieczą samoloty : 
 
 - EXTRA 300 L  SP-ACM 
 - EXTRA 330 LC  SP-AUP 
 - ZLIN 50 LS  SP-AUC 
 - zapasowy   ZLIN 50 LS SP- AUD  oraz zgłoszone samoloty prywatne 
 
1. Sprawdzenie dokumentacji lotniczej zawodników - Kierownik Sportowy 

 
2. Obsługa startu, kierowanie lotami – odpowiedzialny Szef Wyszkolenia AZL 

 
3. Sprawdzenie przygotowania samolotów [stan techniczny, dokumentacja] – 

odpowiedzialny Szef Techniczny AZL. 
 

4. Przydział sprzętu dla Kadry Narodowej wg. decyzji Trenera Kadry 
 

Postanowienia   dodatkowe          
1. Stawiennictwo zawodników, personelu kierowniczego, personelu obsługi i Komisji 
Sędziowskiej obowiązuje w dniu 19.06.2012r. do godziny 18.00.    
    

2. Kierownictwo, Komisja  Sędziowska oraz obsługa zawodów, korzystają z bezpłatnego 
zakwaterowania i wyżywienia. Zjazd sędziów i zawodników dnia 19.06.2012 r. do godziny 16.00 
na lotnisko  Przylep, Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. 
 
3. Każdy pilot  lub w jego imieniu aeroklub regionalny dokona obowiązkowej opłaty 
regulaminowej na konto BZ WBK O/Zielona Góra 03 1090 1535 0000 0000  5301 9108   z 
dopiskiem  „ZIELONA GORA CUP IMIE NAZWISKO” do dnia 18.06.2012r. w wysokości 
1.000 zł (w opłacie tej zawarte są koszty paliwa i oleju na zawodach, koszty  organizacyjne, 
ewentualne koszty transportu hotel-lotnisko, koszt  wyżywienia i zakwaterowania).  
 
4.Piloci zobowiązani są do dosłanie elektronicznie Programów Dowolnych w „Olanie”  
w formacie PDF Form A,B i C wraz z podpisem  na e-mail d.nieradka@azl.pl  oraz dw. 
w.krupa@zelazny6.pl i  w terminie do 18.06.2012 r.  
 
5. Koszty  pracy Komisji Sędziowskiej na zawodach pokrywa organizator ze środków własnych i 
z wydzielonych przez Komisję Akrobacji Samolotowej. 
 

6. W przypadku przekroczenia przyznanych środków, niedobór pokrywa organizator. 

 

7. Sprawozdanie z przeprowadzonych Zawodów złoży Dyrektor Aeroklubu po ich zakończeniu 
do Aeroklubu Polskiego wraz z obowiązującym rozliczeniem finansowym. 

 



 

   Program Zawodów 
18-19.06.2012  godz.  9.00  do zachodu słońca -    trening oficjalny  
 
19.06.2012 r.            do godz.  18.00       zjazd zawodników i sędziów 
19.06.2012 r.           godz.  20.00      oficjalna odprawa 
20.06.2012 r.           godz.    9.30        otwarcie zawodów 
20.06.- 22.06.2012 r.      godz.    9.00  do zachodu słońca -   rozgrywanie konkurencji 
  
23.06.2011 r.           godz.   9.00 – 12.00      termin „dogrywki” 
 
23.09.2011 r.   godz.   9.00 – zakończenie zawodów (zapasowy 13.00) 

   23.09.2011 r.  godz. 10.00 - 12.00 -   freestyle Mistrzów 
 
   Rozkład Dnia  

7.00                      Śniadanie 
8. 00                     Odprawa      
9.00 –  do zachodu słońca             Rozgrywanie Konkurencji 
13.00 – 14.00                Lunch 
19.00 - 21.00                           Obiado-kolacja 
 

  

 

     DYREKTOR ZAWODÓW 

 

     ARTUR HAŁADYN 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA 

 

Pilot:_______________________________________  ur;___________________ 

    ( nazwisko i imię )           ( data urodzenia ) 

 

Posiadający; 

Licencję lotniczą nr:_________  ważną do  ____________ 

KWT     ważne do  ____________ 

KTP       ważne do  ____________ 

licencję sportową nr:_________  ważną do  ____________ 

badania lotniczo- lekarskie  ważne do ____________ 

  

zgłasza się 

 

do udziału w  zawodach “1-ST INTERNATIONAL ZIELONA GORA CUP” 

 

na samolocie typ-_________    znaki rejestracyjne SP-________ 

 

 

       _____________________________ 

        (podpis pilota) 

 

 

Reprezentuje AEROKLUB __________________  posiadający;  

 

licencję sportową samolotową nr;  ___________  ważną do _________  

 

 


