Warszawa, dnia 14. 09. 2011r.

ZAPROSZENIE
W dniach 12 - 16 października b.r. na lotnisku Babice odbędą się:

XXI Ogólnopolskie Warszawskie Zawody Samolotowe
RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Zapraszamy do udziału wszystkich pilotów i sympatyków lotnictwa.
W tym roku wracamy do tradycyjnej, rajdowej, formuły rozgrywania zawodów.
Uczestniczą w nich 2-osobowe załogi (pilot i nawigator).
Zadania nawigacyjne przygotuje Trener Samolotowej Kadry Narodowej Andrzej Osowski.
Spodziewany jest udział najlepszych polskich pilotów. Nie zabraknie na pewno aktualnych
Rajdowych Mistrzów Świata. Będzie doskonała okazja aby zmierzyć się z Nimi i podpatrzeć
jak to się robi.
Dla nowicjuszy odbędzie się trening kreślenia trasy nawigacyjnej.
Warunki uczestnictwa
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Piloci biorący udział w zawodach powinni posiadać ważne licencje, badania lekarskie, KWT i KTP.
Załogi dopuszczeni zostają do zawodów na podstawie wypełnionego zgłoszenia do Zawodów.
Wszystkie załogi należy zgłaszać na adres e-mailowy: zawody_samolotowe@aeroklub.waw.pl z dopiskiem
„Warszawskie Zawody Samolotowe” do dnia 05.10 .2011 r .
Zawody będą rozgrywane według regulaminu rajdowego http://samoloty.aeroklubpolski.pl/img/_7022227.pdf
z możliwością wykonania oblotu trasy przez dwie załogi na tym samym samolocie w dwóch kategoriach:
a. Profesjonalnej,
b. Amatorskiej.
W kategorii Amatorskiej załogę stanowią dwie osoby z których żadna nie była członkiem Kadry Narodowej w
ciągu ostatnich 5 lat.
Dopuszcza się samoloty z minimalną zadeklarowaną prędkością TAS = 55 kts.
Wszystkie samoloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego kotwiczenia oraz
muszą posiadać niezbędną ilość oleju na zabezpieczenie przelotów i konkurencji na zawodach.
(Czas ogólny konkurencji ok. 5,0 h).
Załogi muszą posiadać, dopuszczone do użytkowania, rejestratory lotu (loggery).
Zawodnicy korzystają z odpłatnego zakwaterowania, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, nie później niż do
18 września 2011r.
Każda załoga lub w jego imieniu aeroklub regionalny dokona obowiązkowej opłaty regulaminowej w wysokości
200 zł (w opłacie tej zawarte są koszty organizacyjne, map, zdjęć i transportu sędziów, wyżywienia).
W przypadku braku odwołania uczestnictwa (minimum 3 dni przed zawodami) wcześniej zgłoszonej załogi,
Kierownik Zawodów obciąży 70% częścią opłaty regulaminowej pilota lub aeroklub macierzysty tego pilota.
Kierownik Zawodów może użyczyć samolotów Cessna 150/152. Rezerwacji oraz ustalenia ceny samolotu
należy dokonać do 05. 10. 2011 r. pod adresem: dt@aeroklub.waw.pl
Tankowanie samolotów paliwem Avgas 100LL w Aeroklubie Warszawskim (4zł/l netto) lub w firmie Petrolot.

Prezes Aeroklubu Warszawskiego
(-)
Gromosław Czempiński
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
w
XXI Ogólnopolskich Warszawskich Zawodach Samolotowych
RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

1. Pilot:_______________________________________

ur;___________________

( nazwisko i imię )

Posiadający:
Licencję nr ___________
Badania lekarskie
SEP(L)
KWT
KTP
ubezpieczenie

( data urodzenia )

ważną do
ważne do
ważne do
ważne do
ważne do
ważne do

____________
____________
____________
____________
____________
____________

2. Nawigator:______________________________________ ur;___________________
( nazwisko i imię )

( data urodzenia )

Zgłaszają się do udziału w

XXI Ogólnopolskich Warszawskich Zawodach Samolotowych
RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
w terminie 12 – 16. 10. 2011 r.
na samolocie typ -_________

znaki rejestracyjne SP- ________

Deklarowana prędkość TAS

________ kts
_____________________________
(podpis pilota)

Załoga, rezerwuje niniejszym _____ miejsca noclegowe*.
Rezerwacji należy dokonać do 18.09.2011 r. pod adresem: zawody_samolotowe@aeroklub.waw.pl.
Załoga zobowiązuje się do:
- właściwego przygotowania samolotu biorącego udział w zawodach,
- pokrycia kosztów opłaty regulaminowej – 200 zł,
- pokrycia kosztów zakwaterowania *,
_______________________________
(podpis i pieczęć Dyrektora Aeroklubu )***

*

- skreślić, jeżeli załoga korzysta z własnego zakwaterowania,
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PLAN
OGÓLNY
XXI Ogólnopolskich Warszawskich Zawodów Samolotowych
RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
WARSZAWA, 12. 10. – 16. 10. 2011r.
12.10.2011r.
do godz.18:00
po godz.19:00

ŚRODA;
Zlot i rejestracja uczestników Zawodów,
Trening naziemny do konkurencji rajdowej.

13.10.2011r.
08:00 – 9:00
09:00 – 17:00
18:30 – 21:00

CZWARTEK;
Otwarcie Zawodów,
Trening (trasa i lądowania).
UWAGA: W przypadku niemożności rozegrania konkurencji nr 1 lub 2
konkurencja treningowa będzie zaliczona do punktacji Zawodów.
Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego.

14.10.2011r.
08:00 – 17:00

PIATEK;
Konkurencja rajdowa nr 1.

15.10.2011r.
08:00. – 17:00

SOBOTA;
Konkurencja rajdowa nr 2.

10.10.2010r.
09:00. – 11:00.
12:00. – 16:30.

NIEDZIELA;(dzień rezerwowy)
Zakończenie Zawodów,
Odloty do aeroklubów macierzystych.

Uwaga. Plan może ulec zmianom. Informacja o zmianach będzie podawana na odprawach.
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