Paralotniowe Mistrzostwa Polski na celność lądowania 2015
(Polish Accuracy Open 2015)

Organizator

Aeroklub Częstochowski

Współorganizatorzy

Szkoła Paralotniowa "Airaction", Szkoła Latania "Extreme"

Patronat zawodów

Prezes Aeroklubu Polskiego

Miejsce zawodów

Lotnisko Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach
Przy drodze DK 1 z Warszawy do Częstochowy, ok. 15 km na
N od Częstochowy

Termin zawodów

09-11.10.2015

Kierownik zawodów

Jacek Profus

Kierownik d/s bezpieczeństwa Grzegorz Misiak
Kierownik startów

Walter Wojciechowski

Sędzia zawodów

Arkadiusz Pomarański

Zasady konkurencji

Paralotniowe zawody na celność lądowania.

Kategorie klasyfikacji

Rywalizacja indywidualna.

Uczestnicy

Każdy pilot posiadający ważne uprawnienia paralotniowe
(ŚK). Piloci nie posiadający licencji sportowej FAI mogą
startować w zawodach ale nie będą uwzględniani w
rywalizacji o tytuł Mistrza Polski. Tytuł Mistrza Polski może
uzyskać wyłącznie pilot posiadający ważną licencję sportową
FAI.

Wymagania formalne

Posiadanie ubezpieczenia OC (min. 1 mln zł), przeszkolenie
do startów holowanych (uprawnienia H).

Wymagania techniczne

Kask, spadochron zapasowy, uprząż z protektorem,
paralotnia spełniająca wymogi normy bezpieczeństwa EN
926 (EN A, B, C, D), radio UKF 2m.

Odpowiedzialność

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Warunkiem uczestnictwa będzie
zwolnienie organizatora z odpowiedzialności i roszczeń
uczestników za mogące powstać straty. Szczegółowe
informacje zawarte są w regulaminie zawodów.
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Paralotniowe Mistrzostwa Polski na celność lądowania 2015
(Polish Accuracy Open 2015)
Zasady holowania

Zgodnie z regulaminem zawodów dostępnym na stronie
internetowej http://www.zawody.kadra-paralotniowa.pl

Dokumentacja lotu

Pomiar celności lądowania w oparciu o elektroniczne
urządzenia pomiarowe.

Wpisowe

160 zł

Wpisowe obejmuje

- hole podczas zawodów
- koszulki pamiątkowe
- medale, puchary i nagrody rzeczowe
- pole namiotowe
- impreza integracyjna przy ognisku

Nagrody pieniężne

600 zł - I miejsce
500 zł - II miejsce
400 zł - III miejsce

Nr konta

75 1160 2202 0000 0000 6233 5340

Zakwaterowanie

Pole namiotowe na terenie lotniska ACZ w Rudnikach.
Hotel na terenie ACZ w Rudnikach.

Zasady startów

Starty holowane przy pomocy wyciągarki.

Rejestracja

Czw. 08.10.2015, 18.00 – 22.00
Pt. 09.10.2015, 7.00 – 9.00

Odprawa bezpieczeństwa

09.10.2015, godz. 11.00, przed biurem zawodów

Ważność zawodów

Gdy odbędą się przynajmniej 3 ważne kolejki.

Prezentacja wyników

W ciągu 2 godz. od sczytania wszystkich wyników na stronie
internetowej zawodów i na tablicy ogłoszeń.

Ceremonia końcowa

Niedz. 11.10.2015, godz. 16.00

Kontrola sprzętu

Organizator rezerwuje sobie prawo sprawdzenia sprzętu
każdego uczestnika, a w szczególności zgodności paralotni z
jej certyfikatem bezpieczeństwa. Wszelkie niezgodności z
certyfikatem będą traktowane jako niedopuszczalne
modyfikacje i karane dyscyplinarnie, z dyskwalifikacją
włącznie.

Nr telefonu organizatora

Zostanie podany zawodnikom na odprawie bezpieczeństwa.
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