VI Paralotniowych Mistrzostw Polski w celności lądowania 2021
(Polish Accuracy Open 2021)

Organizatorzy zawodów: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Data rozgrywania zawodów: 11.06.2021 do 13.06.2021
Lokalizacja zawodów: Aeroklub Ziemi Lubuskiej – Przylep/ Zielona Góra
Zasady rywalizacji i regulaminy są szczegółowo opisane na stronie:
https://kadraparalotniowa.pl/polish_accuracy_open2021/
Zapraszamy wszystkich pilotów zainteresowanych sportową rywalizacją na celność lądowania.
W zawodach będzie brać udział maksymalnie 40 pilotów, więc warto zgłaszać się z wyprzedzeniem.
Pierwszeństwo startu będą mieli piloci z ważną licencją sportową FAI na sezon 2021.

Warunki uczestnictwa:


ważne Świadectwo
iadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni
umożliwiające wykonywanie lotów swobodnych.



potwierdzenie odbycia przeszkolenia do startów za
wyciągarką (popularnie zwane „H”),



licencja sportowa FAI*,



ubezpieczenie OC obejmujące loty paralotniowe i
start w zawodach,



komplet sprawnego sprzętu paralotniowego.
Paralotnia z certyfikatem EN,



wyczep do holowania,



radiostacja 2m

Informujemy, że podczas rejestracji na lotnisku weryfikowane będą dokumenty uprawniające do
lotów, licencje sportowe oraz umowy zawarcia
zawarcia polisy OC. Brak udostępnienia do skanowania w/w
skutkować będzie niedopuszczeniem do lotów.
*Dopuszcza się uczestnictwo w zawodach pilotów paralotniowych nie posiadających licencji sportowej FAI.
Piloci nie posiadający licencji sportowej FAI nie będą klasyfikowani w rywalizacji o tytuł Mistrza Polski. Tytuł
Mistrza Polski może uzyskać wyłącznie pilot posiadający licencję sportową FAI.

Rejestracja zawodników:
biuro@best-tandem.pl
Dane niezbędne do rejestracji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imię i Nazwisko,
Płeć
Skrzydło
Typ,
Model,
Nr licencji/ŚK,
Nr licencji sportowej FAI,
CIVL ID
Nr ubezpieczenia OC i NNW,
Narodowość,
Sponsor.

Program zawodów:
•
•
•
•
•
•

Rejestracja online:
Rejestracja:
Ceremonia otwarcia:
Pierwsza odprawa do konkurencji:
Dni konkurencji:
Ceremonia zamknięcia:

01 do 10.06.2021, godz. 0:00,
11.06.2021, godz. 8:00
11.06.2021, godz. 9:00-9:30
11.06.2021, godz. 9:30-10:00
11-13.06.2021, godz. 10:30
13.06.2021

Podane godziny mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych. Jeżeli warunki
metrologiczne na to pozwolą, hole będą odbywały się tak długo jak to będzie możliwe.
Ilość rund:
Przewidzianych jest od 1 do 10 rund, w zależności od warunków
Wpisowe:
Wpisowe wynosi 200 PLN lub 45E. Opłata pokryje koszty startów wyciągarką , pamiątkowa koszulkę.
Zakwaterowanie i wyżywienie nie jest wliczone.
Dojazd:
Aeroklub Ziemi Lubuskiej – Przylep/ Zielona Góra
https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/51.9795278,15.4618669
Noclegi:
• http://aeroplan-hotel.pl
• https://www.nocowanie.pl
Uwaga: Zawody odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym i zgodnie z obowiązującymi
obostrzeniami COVID-19

