Regulamin Zawodów na Celność Lądowania, Gliwice 24/09/2022
dyscyplina spadochronowa
§ 1
Wpisowe dla uczestników zawodów wynosi:
- Członek wspierający/zwyczajny/honorowy 50 zł
- Pozostali 70 zł
Opłata za loty skoki według cennika AGL.
W ramach wpisowego jest również uczestnictwo w wieczornej imprezie integracyjnej.
§ 2
Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się poprzez formularz online oraz uiszczenie cegiełki przed
rozpoczęciem zawodów.
§ 3
Zawody będą rozgrywane na lotnisku w Gliwicach EPGL.
§ 4
W zawodach mogą wziąć udział skoczkowie i uczniowie-skoczkowie.
§ 5
Wymagane dokumenty zawodnika:
- polisa ubezpieczeniowa OC dot. wykonywania skoków,
- świadectwo kwalifikacji (nie dotyczy ucznia-skoczka),
- kompletna dokumentacja spadochronów.
§ 6
Rozgrywane konkurencje:
- celność lądowania w konkurencji spadochronów szybkich – minimum 2 kolejki, maksymalnie 4.
- celność lądowania w konkurencji spadochronów szkolnych- minimum 1 kolejka, maksymalnie 2.
§ 7
Wysokość wyskoku: 1000m.
Samolot: An-2.
§ 8
Kolejka startowa będzie ustalana na zbiórce w dniu zawodów.

§ 9
Miejsce lądowania:
- w przypadku zawodników na spadochronach szybkich - koło o średnicy 20 m z|wyłożonym centrem.
Zawodnik po wylądowaniu zobowiązany jest do utrzymania pozycji stojącej /bez wywrotki/ oraz
zatrzymania się wewnątrz koła. W przypadku nieutrzymania pozycji stojącej po wylądowaniu lub w
przypadku wypadnięciu z koła po przyziemieniu, do uzyskanego wyniku doliczony zostanie 1.0 m
- w przypadku zawodników na spadochronach szkolnych - krzyż zlokalizowany w okolicy środka
lotniska. Pomiar celności odbywał się będzie do 50.0 m. Lądowanie poza wyznaczonym obszarem nie
będzie oceniane.
§ 10
Komisja sędziowska zostanie powołana przez organizatora i/lub Kierownika skoków w dniu zawodów.
§ 11
Sprawy nieujęte przez regulamin rozstrzyga osoba kierująca skokami wraz z wybranymi
reprezentantami zawodników (tzw. jury, trzy osoby).
§ 12
Aeroklub Gliwicki jako organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki
i uszkodzenia sprzętu, mogące się wydarzyć w czasie trwania zawodów.
§ 13
Dla miejsca pierwszego przewidziany jest okolicznościowy puchar. Dla miejsc 1-3 przewidziane są
okolicznościowe medale i dyplomy.
§ 14
Zawodnik poprzez zgłoszenie udziału w Mistrzostwach, akceptuje warunki uczestnictwa.
§ 15
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z udostępnioną klauzulą
RODO, a w przypadku wygranych również na prezentację wizerunku na stronie internetowej Aeroklubu
Gliwickiego.

