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BIULETYN 

 
MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

 
Leszno Strzyżewice EPLS 

ARP 51°50’06’’N 16°31’19’’E 

Częstotliwość radiowa 122,305 MHz 

 
ORGANIZATOR ZAWODÓW 

 
Aeroklub Leszczyński 

ul. Szybowników 28 

64-100 Leszno 

 
Telefon +48 505492178 

E-mail biuro@aeroklub.leszno.pl 

www.aeroklub.leszno.pl 

 
Konta bankowe: 

PLN BZWBK 65 1090 1245 0000 0000 2400 9789 

EUR BZWBK 68 1090 1245 0000 0001 3614 6391 

 
HARMONOGRAM ZAWODÓW 

 
Koniec przyjmowania zgłoszeń: 13.08.2022 

Dzień treningowy dla zawodników 11-13.08.2022 

Rejestracja zawodników: 13.08.2022 w godz. 10:00 – 19:00 

Oficjalna odprawa inauguracyjna: 13.08.2022 godz. 20:30 

Ceremonia otwarcia zawodów: 13.08.2022 godz. 20:30 

Rozgrywanie konkurencji: 14.08 – 26.08.2022 

Ceremonia oficjalnego zakończenia zawodów: 26.08.2022 godz. 20:00 

Termin składania odwołania do Komisji Szybowcowej 09.09.2022 

 
Rejestracja zawodników zostanie zakończona w dniu 13.08.2022 o godzinie 19:00 czasu lokalnego. 

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w powyższym terminie, nie będą dopuszczeni do startu w zawodach 

i nie otrzymają zwrotu wpisowego. 

mailto:biuro@aeroklub.leszno.pl
http://www.aeroklub.leszno.pl/
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KIEROWNICTWO ZAWODÓW 

 
Dyrektor Zawodów: Mariusz Poźniak 

Kierownik Sportowy: Tomasz Krok 

Kierownik Lotów: Adam Aschenbrenner 

Kierownik Biura Meteorologicznego: Zbigniew Siwik 

Sędzia Główny: Marek Uzarowski 

Komisarz Zawodów: Wojciech Batog 

 
KLASY ZAWODÓW 

 
• 18 m – Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach 

zaliczonych do klasy 18 m, zgodnie z aktualną tabelą zamieszczoną na stronie internetowej 

zawodów. 

• 15 m – Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach 

zaliczonych do klasy 15 m, zgodnie z aktualną tabelą zamieszczoną na stronie internetowej 

zawodów. 

• Std B – Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach 

zaliczonych do klasy Std B, zgodnie z aktualną tabelą zamieszczoną na stronie internetowej 

zawodów. 

 
ZASADY KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW 

 
Maksymalna liczba zawodników biorących udział w zawodach została określona na 40 osób w każdej z 

klas. 

O kolejności na liście startowej w zawodach Leszno Cup decyduje: 

• Aktualna pozycja w rankingu IGC na dzień 13.08.2022 

• Liczba startów w poprzednich edycjach Leszno Cup 
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WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Dotyczące pilota 

 
• ważna licencja pilota szybowcowego 

• ważne na cały czas trwania zawodów orzeczenie lotniczo-lekarskie 

• ważna Licencja Sportowa FAI 

• ważne świadectwo radiooperatora 

• polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

• minimum 200 h nalotu dowódczego i 5000 km 

 
Dotyczące szybowca 

 
• Poświadczenie Przeglądu Zdatności do lotu (ARC) 

• Świadectwo Zdatności do Lotu lub Pozwolenie na Lot 

• Pozwolenie na radiostacje 

• polisy wymaganych prawem ubezpieczeń 

• instrukcja użytkowania w locie 

• system antykolizyjny FLARM 

 
KOSZTY UCZESTNICTWA 

 
Zawodnik pokrywa następujące koszty 

 
• wpisowe dla klas 18m i 15m: 700 zł* płatne do 30.07.2022 

• wpisowe dla klasy Std B: 700 zł* płatne do 30.07.2022 

• koszty holi do konkurencji za samolotem: 1 hol 190 zł**, 600 metrów AGL. 

• koszty transportu do i z miejsca zawodów oraz transport szybowca do i po konkurencji, 

• koszty ściągania z terenu przygodnego, 

• mapy 

* po dniu 30.07.2022 opłata wpisowa wzrasta o 100 zł 

**wymagana przedpłata za 3 hole najpóźniej w dniu rejestracji 


