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P I S M O O R G AN I Z AC Y J N E

Aeroklub Nowy Targ zaprasza pilotów do uczestnictwa
w zawodach szybowcowych:

I Regionalne Zawody Szybowcowe „Szybowcowy Puchar Tatr”
w klasie:

MIX (15+18m) oraz Klub-A,
które odbędą się w dniach:

02 - 10 maja 2020r. na lotnisku w Nowym Targu (EPNT).

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
Nazwa i kod lotniska:

Nowy Targ (EPNT)

Częstotliwość Kierownika Lotów:

122,305 MHz

Szerokość geograficzna:

N49°27'46,2"

Długość geograficzna:

E20°03'02,4"

Elewacja:

628m AMSL
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DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA ZAWODÓW:

Nazwa i adres organizatora zawodów:

Aeroklub Nowy Targ
ul. Lotników 1
34-400 Nowy Targ

Telefon:

+48 730 307 837

Fax:

+48 18 264 66 16

e-mail:

aeroklub@nowytarg.pl
zawody@epnt.pl

Internet:

www.epnt.pl
www.zawody.epnt.pl
ING Bank Śląski SA

Konto bankowe:

60 1050 1474 1000 0022 6364 8046

HARMONOGRAM ZAWODÓW:
Początek przyjmowania zgłoszeń:

01.12.2019r.

Koniec przyjmowania zgłoszeń:

02.04.2020r.

Termin wpłaty wpisowego:

02.04.2020r.

Weryfikacja zgłoszeń:

03.04.2020r.

Rejestracja zawodników:

01.05.2020r.,
godz.10:00 - 19:00 LT

Trening zawodników:

27.04. - 01.05.2020r.

Odprawa inauguracyjna:

01.05.2020r., godz. 20:00 LT

Ceremonia otwarcia zawodów:

02.05.2020r., godz. 09:00 LT

Rozgrywanie konkurencji:

02.05. - 09.05.2020r.

Dzień rezerwowy:

10.05.2020r.

Ceremonia zakończenia zawodów i wręczenia nagród:

09.05.2020r., godz. 20:00LT
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Termin składania odwołań do Komisji Szybowcowej:

02.09.2020r.

KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Dyrektor Zawodów:

Marek Lijewski

Kierownik Sportowy:

Tomasz Krok

Sędzia Główny:

Andrzej Czop

Komisarz Zawodów:

Tomasz Krok

Kierownik Lotów:

Marek Lijewski

Kierownik Biura Meteorologicznego:

Andrzej Czop

Kierownik Administracyjny:

Bogumiła Pawlikowska

REGULAMIN ZAWODÓW:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem Zawodów Szybowcowych publikowanym
przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego.
Szczegółowe zasady określa Regulamin Lokalny, który jest dostępny na stronie internetowej
zawodów ( www.zawody.epnt.pl ) oraz w biurze zawodów.

LIMITY ILOŚCI SZYBOWCÓW:
Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, podczas zawodów obowiązuje limit
wynoszący po 15 szybowców w każdej z klas. W przypadku, gdyby po dniu
02.04.2020r.liczba szybowców w jednej z klas była mniejsza niż 15, to organizator
dopuszcza możliwość zwiększenia liczby szybowców w drugiej klasie, jednak w ten
sposób, aby całkowita liczba szybowców w obydwu klasach nie przekraczała 30.

REJESTRACJA
Piloci mogą rejestrować się do udziału w zawodach poprzez formularz rejestracyjny
umieszczony na stronie www.zawody.epnt.pl/rejestracja.
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KWALIFIKACJA ZAWODNIKÓW:
Do udziału w zawodach zostaną zakwalifikowani:
a)

Piloci którzy dokonali zgłoszenia i opłacili wpisowe: zgodnie z kolejnością
daty wpłaty wpisowego (600 zł do dnia 02.04.2020r.)

b)

Piloci którzy znaleźli się na miejscu dalszym niż 15. w każdej z klas
otrzymują

status

pilotów

rezerwowych

w

danej

klasie

RZS,

z zachowaniem kolejności zgodnie z datą wpłaty wpisowego.
Pilot rezerwowy może zastąpić zawodnika z listy zakwalifikowanych w danej
klasie jeśli ten zrezygnuje ze startu po 02.04.2020r.
Jeżeli po dniu 02.04.2020r. liczba uczestników w jednej z klas będzie mniejsza niż 15, to
organizator dopuszcza możliwość zwiększenia liczby uczestników w drugiej klasie w ten sposób,
aby całkowita liczba uczestników w obydwu klasach wynosiła maksymalnie 30 (zgodnie z limitem
ilości szybowców).

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE PILOTÓW:
W zawodach uczestniczyć mogą piloci szybowcowi którzy:
•

spełniają wymagania kwalifikacyjne, zgodnie z obowiązującym System Rozgrywania
Zawodów Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników,

•

posiadają ważną licencję pilota szybowcowego,

•

posiadają ważne na cały czas trwania zawodów orzeczenie lotniczo-lekarskie,

•

posiadają ważną Licencję Sportową FAI w zakresie sportów szybowcowych,

•

posiadają ważne świadectwo radiooperatora,

•

są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a ubezpieczenie
obowiązuje przez cały czas trwania zawodów,

•

są posiadaczami Srebrnej Odznaki Szybowcowej FAI,

•

wykazują się doświadczeniem lotniczym w postaci minimum 200 h nalotu
dowódczego na szybowcach, i 5000 km przelotów,
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dokonali w terminie do 02.04.2020r. zgłoszenia do udziału w zawodach i opłacili
wpisowe,

•

dokonali w terminie do 01.05.2020r., do godziny 19:00 LT rejestracji w biurze
zawodów.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZYBOWCA:
a) Każdy szybowiec użytkowany przez zawodników musi spełniać następujące wymagania:
•

wykazywać pełną i rzeczywistą sprawność techniczną, potwierdzoną niżej wymienionymi
dokumentami,

•

posiadać ważne Poświadczenie Przeglądu Zdatności do lotu (ARC) ,

•

posiadać Świadectwo Zdatności do Lotu lub Pozwolenie na Lot,

•

posiadać

ważne

Pozwolenie

Radiowe

(wyposażenie

radiostację

o

odstępie

międzykanałowym 8,33kHz),
•

posiadać polisy ubezpieczeń wymienionych poniżej w punkcie „Ubezpieczenia”,

•

posiadać Instrukcję Użytkowania w Locie należącą do danego egzemplarza szybowca,

b) Szybowce powinny być wyposażone zgodnie z ich dokumentacją techniczną, a ponadto
obowiązkiem pilota jest zapewnienie wyposażenia dodatkowego, takiego jak:
•

system antykolizyjny FLARM,

•

sprzęt do kotwiczenia szybowca,

•

akumulatory do zasilania radiostacji, wariometru i przyrządów nawigacyjnych,

•

urządzenia do ładowania akumulatorów,

•

instalacja do napełniania balastu wodnego (nie dotyczy klasy Klub-A).

c) Z szybowca muszą być usunięte przyrządy umożliwiające loty bez widoczności
zewnętrznej.
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UBEZPIECZENIA:
a) Każdy pilot musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, bez
wyłączenia ryzyka uprawiania szybownictwa i startu w zawodach, na kwotę, według
własnego uznania.
b) Każdy szybowiec musi posiadać polisę ubezpieczeniową OC. Dla szybowców
certyfikowanych na maksymalną masę startową mniejszą niż 500 kg, na kwotę 750.000
SDR, a dla szybowców certyfikowanych na maksymalną masę startową od 500kg
do1000 kg – na kwotę 1.500.000 SDR.

SPOSÓB PARKOWANIA SZYBOWCÓW:
Szybowce laminatowe będą parkowane na wolnym powietrzu. Ewentualną konieczność
hangarowania szybowców drewnianych należy uzgodnić z organizatorem.
Organizator zapewnia miejsca postojowe dla szybowców (stojanki) w pobliżu zabudowań
aeroklubu. Miejsca te objęte są widokiem z kamer.

Dla klasy Mix (15+18m)

przewidziano

miejsca postojowe w pobliżu ujęć wody przeznaczonej do tankowania instalacji balastowej
szybowców.
Mapa z planem sytuacyjnym lotniska (zawierająca m.in. lokalizację stojanek) jest umieszczona na
stronie zawodów w zakładce DOKUMENTY I PLIKI.
Obowiązkiem uczestników jest posiadanie sprzętu (grajcary, pasy kotwiczne, taśmy itp.)
gwarantującego pewne i bezpieczne mocowanie szybowca w 4 punktach (końcówki skrzydeł,
dziób, belka ogonowa). Wystające z ziemi elementy muszą być oznaczone np. przez
przywiązanie jaskrawej wstążki, lub pomalowane w kolorze kontrastującym z otoczeniem.
Po zakończeniu zawodów obowiązkiem zawodnika jest usunięcie ze stojanki wszelkiego sprzętu
do kotwiczenia szybowca i sprzętu pomocniczego.

OBSZAR ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
Zawody będą rozgrywane w rejonie lotniska EPNT, w rejonie pasm górskich (Tatry, Gorce,
Pieniny, Fatra) w przestrzeniach powietrznych Polski i Słowacji. Do dyspozycji będą elementy
przestrzeni powietrznej na bieżąco ustalane przez organizatorów ze służbami ruchu lotniczego.
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PUNKTY ZWROTNE I STREFY:
Pliki zawierające punkty zwrotne i opisujące przestrzeń powietrzną w rejonie rozgrywania
zawodów będą opublikowane na stronie internetowej zawodów w zakładce DOKUMENTY I
PLIKI: www.zawody.epnt.pl/dokumenty-i-pliki.

TRENING ZAWODNIKÓW:
Oficjalny trening zawodników będzie odbywał się od dnia 27.04.2020r. Organizator zapewnia
wtedy do dyspozycji uczestników samolot holujący oraz wyciągarkę.
Ewentualny zamiar wykonywania lotów treningowych przed dniem 27.04.2020r. należy uzgadniać
indywidualnie z organizatorem.

OPŁATY WPISOWE I KOSZTY UCZESTNICTWA:

a) Wpisowe:

Opłatę

wpisową

w

wysokości

600

PLN

należy

opłacić

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2020r. na rachunek
bankowy organizatora:
Aeroklub Nowy Targ
ING Bank Śląski SA
60 1050 1474 1000 0022 6364 8046.

Uwaga:

Kwota wpisowego wpłacona po dniu 02.04.2020r. wynosi 800 PLN.
Dla osób urodzonych w latach 1995 i późniejszych, które dokonają
wpłaty do dnia 02.04.2020r. kwota wpisowego wynosi 450 PLN.
W tytule przelewu należy zapisać : „Wpisowe RZS 2020”.
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b) Starty ziemne do konkurencji:
Przy rejestracji każdy uczestnik powinien uiścić opłatę za co
najmniej 3 hole lub 3 starty za wyciągarką. W przypadku
ewentualnego niewykorzystania holi i ciągów przedpłata zostanie
zwrócona.
Koszt jednego holu do konkurencji wynosi 160 PLN.
Koszt jednego startu za wyciągarką wynosi 60 PLN.

c) Loty treningowe:

Starty do lotów treningowych będą mogły odbywać się przy
użyciu:
- samolotu holującego,
- wyciągarki .

Koszty lotów treningowych według aktualnie obowiązującego cennika Aeroklubu Nowy Targ.

Opłaty związane z holami do konkurencji i lotami treningowymi można uiszczać w kasie
Aeroklubu Nowy Targ, ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ, bądź na rachunek bankowy
organizatora: Aeroklub Nowy Targ, ING Bank Śląski SA: 60 1050 1474 1000 0022 6364 8046.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
a) Na terenie lotniska Nowy Targ:
Aeroklub Nowy Targ dysonuje 10 miejscami noclegowymi z dostępem do WC i prysznica.
Łóżka znajdują się we wspólnym pomieszczeniu, wymagana własna pościel lub śpiwór.
Cena: 10zł/osobę/dobę.
Na terenie lotniska dostępne jest pole namiotowe z możliwością dostępu do pryszniców
i mediów (woda, prąd).
Cena: 10zł/osobę/dobę.
W budynku aeroklubu funkcjonuje ogólnodostępny „Bar Wilga” oferujący dania obiadowe,
śniadania, kolacje, desery i napoje wg własnego cennika.
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b) Poza lotniskiem:
Zakwaterowania poza lotniskiem

uczestnicy powinni poszukiwać we własnym zakresie. Na

stronie internetowej zawodów pojawi się informacja zawierająca proponowane i polecane miejsca
noclegowe (hotele, pensjonaty). Ze względu na termin rozgrywania zawodów, pokrywający się
z długim majowym weekendem,

organizator proponuje dokonywać ewentualnych rezerwacji

miejsc z dużym wyprzedzeniem.

NAGRODY:
Organizator przewiduje przyznanie nagród

za zajęcie

I, II oraz III miejsca w klasyfikacji

końcowej każdej z klas zawodów. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają drobne
upominki.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w zawodach oraz zostaną przyznane mu
punkty do rankingu krajowego i międzynarodowego FAI według odpowiednich przepisów
i regulaminów.

INFORMACJE I AKTUALNOŚCI:
Wszelkie informacje na temat zawodów będą publikowane na bieżąco na stronie
internetowej zawodów (www.zawody.epnt.pl). W przypadku pytań, wątpliwości lub innych
spraw

można

kontaktować

(+48 730 307 837,
zawody@epnt.pl).

się

+48 18 264 66 16)
W

razie

konieczności

z

organizatorem

telefonicznie:

lub mailowo (aeroklub@nowytarg.pl,
organizator

będzie

kontaktował

się

z uczestnikami za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail, które uczestnicy podadzą
w formularzu zgłoszeniowym.

Organizator Szybowcowego Pucharu Tatr

Aeroklub Nowy Targ

