
 

 

                                          

 

Suwałki dn.     25.05.2022 r.  

           

Pismo organizacyjno – wykonawcze 

Aktualizacja terminu zgłoszeń!!! 

dot. organizacji  i  przeprowadzenia Mistrzostw Polski w Akrobacji Samolotowej   

  

I. Organizacja zawodów. 

1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2022 w dniach  

20.06-25.06.2022 na Lotnisku Suwałki odbędą się Mistrzostwa  Polski  w akrobacji 

samolotowej,  w klasach Intermediate, Advanced i Unlimited. 

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

Aerobatics PART 1, krajowymi przepisami dotyczącymi lotnictwa cywilnego, Regulaminem 

Rozgrywania Zawodów w Akrobacji Lotniczej oraz odpowiednimi regulaminami Aeroklubu 

Polskiego.  

3. Rozpatrywane będą tylko prośby o korektę, zażalenia i protesty złożone zgodnie  

z Kodeksem Sportowym FAI-General Section.    

4. Wzajemnie wykluczające się regulacje muszą zostać zgłoszone podczas pierwszego briefingu.  

W kwestiach organizacyjnych pierwszeństwo zastosowania mają przepisy Regulaminu 

Rozgrywania Zawodów w Akrobacji Lotniczej, w kwestiach sportowych odpowiednie przepisy 

Kodeksu Sportowego FAI. 

5. Zawody ogólnopolskie mogą zostać rozegrane jeżeli zgłosi się minimum 5 zawodników w danej 

klasie. 

 

 

II. Organizator zawodów. 

1. W imieniu Aeroklubu Polskiego organizatorem zawodów zatwierdzonym przez Zarząd 

Aeroklubu Polskiego jest Suwalska Szkoła Lotnicza 

2. Adres: Wojczyńskiego 1, 16-400 Suwałki 

3. e-mail: lotnisko.suwalki@gmail.com 



 

 

4. Telefon: 602640355 

 

III. Miejsce rozgrywania. 

1. Nazwa lotniska: EPSU 

2. Częstotliwość radiowa dla operacji lotniczych: 122,805 MHz  

 

IV.  Warunki zgłoszenia i uczestnictwa. 

1. Zawodników do udziału w zawodach zgłaszają aerokluby regionalne w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31.05.2022r.  Zgłoszeń należy dokonywać na adres: 

lotnisko.suwalki@gmail.com  

 i 

 St.szczepanowski@gmail.com  

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane podpisy. Druki bez wymaganych podpisów 

zostaną uznane za nieważne.  

2. Każdy pilot  lub w jego imieniu aeroklub regionalny dokona obowiązkowej opłaty 

regulaminowej w wysokości 1600 PLN na konto Suwalska Szkoła Lotnicza nr. 53 2490 0005 

0000 4500 5912 0536 (w opłacie tej zawarte są koszty paliwa i oleju na zawodach, posiłek na 

lotnisku oraz koszty  organizacyjne ) 

3. Organizator wstępnie zabezpieczył noclegi w pokojach 1-osobowych i zarezerwował Hotel 

Szyszko w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 3, w którym została wynegocjowana cena 

180zł/noc w celu rezerwacji proszę o przesłanie niezależnej informacji  na 

lotnisko.suwalki@gmail.com oraz kamila.jas38@gmail.com do dnia 31.05.2022 (nie 

kontaktować się bezpośrednio z hotelem). 

4. Zgłaszający aeroklub musi posiadać wykupioną na dany rok licencję w dyscyplinie akrobacja 

lotnicza.  

5. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne licencje sportowe FAI, licencje 

pilota, dziennik z aktualnym KWT i KTP z akrobacji, zezwolenie do obniżenia wysokości oraz 

ubezpieczenie NW z podwyższonym ryzykiem.  

6. Za przyjmowanie zgłoszeń oraz ich weryfikację odpowiada w imieniu Organizatora – Dyrektor 

organizacyjny zawodów. 

7. Jury rozpoczyna działanie z chwilą rozpoczęcia zawodów tj. z pierwszym briefingiem. 
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Kierownictwo i obsługa zawodów. 

Organizacja zawodów:  

Dyrektor organizacyjny zawodów  - Waldemar Złotnik 

Komisja obliczeniowa   - Paweł Szczepanowski  

Szef techniczny    - Kamila Jaśkiewicz 

Kierownik lotów    - Edward Sokół 

Obsługa Kamery na stanowisku Sędziowskim – Łukasz Szadkowski 

Przebieg zawodów:  

Przewodniczący Jury    - Jerzy Makula 

Kierownik sportowy    - Stanisław Szczepanowski 

Główny Sędzia    - Maciej Białek 

Asystent GŁ.Sędziego                       -Beata Żurek 

Sędziowie: 

 - Zbigniew Żurek 

 - Jerzy Wiśniewski 

 - Adam Pyzik = asystent Lucyna Pyzik 

     - Andrzej Wesołowski – asystent Ewa Wesołowska 

     - Wojciech Krupa -  

     - Sędzia zagraniczny 

 

V.  Zabezpieczenie zawodów. 

1. Komisję Sędziowską, Jury oraz Kierownika Sportowego wyznacza Komisja Akrobacji 

Lotniczej. 

2. Dla prawidłowego zabezpieczenia pracy Głównego Sędziego, Jury i Kierownika Sportowego 

organizator wyznacza 10 osób do obsługi zawodów. 

 

VI.  Postanowienia ogólne  

1. Stawiennictwo zawodników, personelu kierowniczego, personelu obsługi i Komisji 

Sędziowskiej obowiązuje w dniu 20.06.2022 r. do godziny 18.00. na lotnisko Suwałki  

2. Kierownictwo, Komisja  Sędziowska oraz obsługa zawodów, korzystają z bezpłatnego 

zakwaterowania i wyżywienia.  



 

 

3. Piloci zobowiązani są do przesłania elektronicznie programu Numer I na adres e-mail: 

wiazanki@wp.pl w terminie do dnia 31.05.2022 r. 

4. Koszty  pracy Komisji Sędziowskiej na zawodach pokrywa organizator ze środków własnych i z 

wydzielonych przez Komisję Akrobacji Samolotowej. 

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

6. Sprawozdanie z przeprowadzonych Zawodów złoży Suwalska Szkoła Lotnicza po ich 

zakończeniu do Aeroklubu Polskiego wraz z obowiązującym rozliczeniem finansowym.            

 

Program Zawodów: 

20.06.2022 r.     do godz. 1800      zjazd zawodników i sędziów. 

21.06.2022 r.          godz.   900      oficjalna odprawa.  

21.06.2022 r.                godz. 1000 otwarcie zawodów. 

21.06.2022 r.      godz. 1100 do zachodu słońca – rozgrywanie konkurencji. 

22.06. - 24.06.22 r.  godz.   900           do zachodu słońca – rozgrywanie konkurencji. 

25.06.2022 r.          godz.   900-1200 rezerwowy dzień ,  

25.06.2022 r.                godz.   13,00        zakończenie zawodów  i festyn  lotniczy 

 

Rozkład Dnia  

 godz. 800              -      Śniadanie. 

 godz. 900.                    -     Odprawa.      

 godz. 1000 – do zachodu słońca   -   Rozgrywanie Konkurencji. 

 godz. 1300-1400   -      Lunch. 

 godz.1800 – 2100      -      Obiado - kolacja. 

 

  

                                                                         DYREKTOR ZAWODÓW            
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                                     Z G Ł O S Z E N I E 

 

1.Pilot: _______________________________________ ur; ___________________ 

    (imię i nazwisko)                  (data urodzenia) 

Posiadający; 

Licencję lotniczą nr: _________  ważną do  ____________ 

KWT     ważne do  ____________ 

KTP        ważne do  ____________ 

licencję sportową nr: _________  ważną do  ____________ 

  

Zgłasza się  do udziału w  Mistrzostwach Polski w Akrobacji Samolotowej Suwałki 2022 

W klasie  …………………………………. 

 

na samolocie typ - ___________    znaki rejestracyjne ______________ 

 

 

             

_____________________________ 

(podpis pilota) 

 

 AEROKLUB __________________  posiadający;  

 

 

licencję sportową samolotową nr;  _____________ ważną do _____________  

 

delegujący w/w pilota: imię i nazwisko    

  

ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 

 

pokrycia kosztów opłaty regulaminowej w wysokości:  1600  PLN 

 

 

 

        (podpis i pieczęć Dyrektora Aeroklubu) 


