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IV Poznańskie Zawody Samolotowe w Celności Lądowania- 

pismo organizacyjne 

 

Miło nam poinformować, że kontynuując zapoczątkowane w 2013 roku zawody, Aeroklub 

Poznański organizuje ich kolejną, czwartą już edycję. 

Zapraszamy zatem wszystkich lotników, członków i sympatyków Aeroklubu Poznańskiego na 

tegoroczne otwarte zawody w celności lądowania, które odbędą się w sobotę 3. września 

2016 na lotnisku Bednary EPPB (w przypadku bardzo złej pogody termin rezerwowy 

wyznaczono na dzień później czyli niedzielę 4. września) 

Zawody mają formułę otwartą tzn. są dostępne dla wszystkich osób, również spoza grona 

członków Aeroklubu Poznańskiego. 

Wymagania: 

- Zawody będą rozgrywane w jednej kategorii dopuszczającej samoloty, samoloty ultralekkie 

oraz motoszybowce o prędkości minimalnej podejścia do lądowania na klapach nie 

mniejszej niż 60km/h. 

- Lądowania można wykonywać na sprzęcie aeroklubowym (w uzgodnieniu z Szefem 

Wyszkolenia) lub prywatnym.        

- Zawody rozgrywane są w załodze jednoosobowej lub dwuosobowej. 

- W przypadku startujących w zawodach uczniów-pilotów, w skład załogi musi wchodzić 

licencjonowany instruktor, który zobowiązuje się do powstrzymania się od instruktażu i 

ewentualnej ingerencji w locie wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Uczeń pilot 

jest zobowiązany o własne uzgodnienie oraz podanie nazwiska instruktora nadzorującego w 

zgłoszeniu. Instruktor latający jako nadzorujący ma prawo startu indywidualnego w 

zawodach. 



- Uczestnik zawodów nie może wykonywać lotów jako pasażer w innych lotach niż swoje 

własne. 

-  W konkurencji na celność lądowania mogą brać udział piloci z ważnymi uprawnieniami do 

wykonywania lotów. UWAGA: zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z deklaracją pilota o 

posiadaniu wymaganych prawem uprawnień – licencja, badania lekarskie, KTP, KWT, itp. 

- Dowódca samolotu jest odpowiedzialny za posiadanie zgodnych z prawem dokumentów i 

ubezpieczeń własnych oraz samolotu, dostępnych na pokładzie. UWAGA: zgłoszenie na 

zawody jest równoznaczne z deklaracją pilota o posiadaniu wymaganych prawem 

dokumentów samolotu oraz ubezpieczeń. 

 - uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Kierownika Lotów 

dotyczących lądowania, kołowania, miejsc postojowych w czasie całego czasu trwania 

imprezy 

- uczestnicy zawodów biorą w nich udział świadomie i na własną odpowiedzialność.  

UWAGA: zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z deklaracją pilota o zapoznaniu się z 

pismem organizacyjnym. 

 

Podstawowe zasady sportowe zawodów: 

 

Zawody polegają na jak najbardziej precyzyjnym wylądowaniu (przyziemieniu) w 

wyznaczonym punkcie, „linii zerowej” na pasie startowym. Wyniki lądowań obliczane będą na 

podstawie punktacji zamieszczonej w szczegółowym regulaminie sportowym zawodów 

stanowiącym załącznik do pisma organizacyjnego. 

UWAGA: zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z deklaracją pilota o zapoznaniu się z 

regulaminem sportowym. 

Przewidywane jest rozegranie czterech różnych prób lądowań: lądowanie normalne, 

lądowanie  znad przeszkody, ze zdławiona mocą silnika , ze zdławiona mocą silnika bez użycia 

klap. 

Liczba lądowań z każdego rodzaju zostanie ustalona przez organizatora w zależności od liczby 

zgłoszonych uczestników i limitów czasowych. 

Ze względu na łatwiejszą identyfikację lądowań uczestnicy proszeni są o pomalowanie kół 

(choćby w tymczasowy sposób) – przyziemienie jest wtedy znacznie wyraźniej widoczne – 

brak pomalowanych kół wyklucza protesty zawodników. Sposób malowań można znaleźć na 

wielu fotkach z zawodów na www.precyzyjnie.wordpress.com 



Zgłoszenia indywidualne pilotów przyjmowane będą mailowo pod adresem:   

zawodycelnosc@gmail.com 

Termin zgłoszeń na zawody:  do 28 sierpnia 2016 

W związku z zapewnieniem logistyki imprezy oraz zaplanowaniem lotów prosimy 

wcześniejsze zgłoszenia. 

W przypadku bardzo złej pogody zawody odbędą się dzień  – zgłoszone osoby będą 

informowane indywidulanie. 

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników ze względów logistycznych 

i bezpieczeństwa tym samym może odmówić przyjęcia zgłoszenia na zawody. 

 

Przy zgłoszeniu prosimy podać:  

- typ statku powietrznego  

- znaki samolotu  

- nazwisko pilota 

- dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail pilota 

 

UWAGA: 

Ze względu na intensywne wykorzystywanie obiektów naziemnych, w tym pasa lądowań, 

przez czynniki motoryzacyjne właściciela obiektu, trening poza wyznaczoną datą zawodów na  

Bednarach nie jest możliwy.  

Również w dniu zawodów będzie odbywać się impreza motoryzacyjna oraz będą się 

odbywały skoki spadochronowe. Dlatego dopełnienie wymogu wcześniejszego zgłoszenia 

przylotu oraz zachowanie najwyższej ostrożności jest NIEZBĘDNE ! 

 

Ramowy program imprezy (Sobota 3 września) 

 

8.20-08.50 – doloty na Bednary 

9.00 – odprawa na Bednarach (punktualnie) 

Od 9.30 - starty do lądowań zawodniczych wg listy przygotowanej po zakończeniu zbierania 

zgłoszeń (zawodnicy otrzymają listy startowe na odprawie) 



16:30 – zakończenie zawodów 

17:00 – uroczyste ogłoszenie zwycięzców 

Od 17:15 - rozlot zawodników 

 

W dniu zawodów organizatorzy zapraszają do „Strefy Kibica”. Poczęstunek dla zawodników 

oraz gości i dobra zabawa gwarantowana☺!  

 

Jednocześnie informujemy, że program może ulec zmianie. O zmianach będziemy 

informować mailowo te osoby, które zgłosiły się do udziału w Zawodach. 

 

Wszelkie informacje będą na bieżąco umieszczane również na: 

www.aeroklub.poznan.pl oraz www.precyzyjnie.wordpress.com 

 

 

Z lotniczym pozdrowieniem, 

Organizatorzy IV Poznańskich Zawodów 
Samolotowych w Celności Lądowania  

 


