Celem niniejszego regulaminu jest określenie jednolitych zasad przeprowadzania zawodów
motoparalotniowych w ramach Polskiej Ligi Motoparalotniowej oraz prowadzenie rankingu
zawodników, z podziałem na kategorie i klasy w 2013 roku.
Zawody w cyklu PLMP maja charakter rozgrywek amatorskich, ale dopuszcza się do udziału w nich
zawodników z licencjami sportowymi FAI. Zawodnicy z licencjami, jak i bez licencji będą ujęci w tej
samej klasyfikacji.
Udział w Mistrzostwach Polski będzie zaliczony do cyklu PLMP i premiowany podwyższonym
współczynnikiem, określonym w dalszej części regulaminu.
Cześć I niniejszego regulaminu określa
zawodów.

ogólne zasady i kompetencje obowiązujące w czasie

Część II niniejszego regulaminu reguluje zasady prowadzenia rankingu PLMP.
Część III niniejszego regulaminu zawiera katalog konkurencji rozgrywanych w ramach PLMP.
Załącznik nr. 1 określa wzór karty rejestracyjnej uczestnika zawodów PLMP.
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Definicje:




















PLMP: Polska Liga Motoparalotniowa – cykl zawodów mający na celu umożliwienie pilotom
rywalizacji dla porównania poziomu umiejętności oraz wyłonienie zwycięzców poszczególnych
edycji oraz klasyfikacji generalnej w poszczególnych klasach i kategoriach.
Zawody: udział oraz rywalizacja pilotów w konkurencjach według zasad opisanych w katalogu
konkurencji w celu ujęcia w rankingu edycji oraz klasyfikacji generalnej (łącznej) PLMP.
Edycja: zawody przeprowadzone przez tego samego organizatora i podmioty
współuczestniczące, w tym samym miejscu oraz czasie trwania nie przekraczającym 7 dni
licząc od pierwszej do ostatniej konkurencji.
Mistrzostwa Polski: edycja, w której udział jest premiowany poprzez dodanie 50% punktów
punktów w stosunku do punktów zdobywanych na pozostałych edycjach PLMP.
Klasyfikacja generalna (łączna) PLMP: ranking pilotów, zawierający zsumowane wyniki
pilotów, uczestniczących w poszczególnych edycjach.
Organizator zawodów: podmiot odpowiedzialny za organizację edycji-imprezy w czasie
której rozgrywane będą zawody zaliczane do cyklu PLMP i współpracujący z Organizatorem
PLMP.
Organizartor PLMP: Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe wraz z osobami i/lub podmiotami
współuczestniczącymi w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu poszczególnych edycji PLMP.
Pilot, uczestnik: osoba posiadająca niezbędne uprawnienia wymagane przepisami do
samodzielnego pilotowania paralotni z napędem lub motoparalotni, z uwzględnieniem
uprawnień dodatkowych lub członek załogi dwuosobowej, biorący udział w lotach.
Karta rejestracyjna: dokument zawierający dane pilota lub członka załogi, potwierdzający
zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad,
potwierdzone własnoręcznym podpisem.
Katalog konkurencji: część regulaminu określająca szczegółowo konkurencje możliwe do
rozegrania w ramach PLMP w celu uzyskania punktów do rankingu PLMP.
Dyrektor sportowy: osoba wyznaczona przez organizatora do przeprowadzenia zawodów,
odpowiedzialna za wybór konkurencji, wyznaczenie czasu i miejsca ich rozgrywania, a także
czuwająca nad ich przebiegiem w czasie ich trwania, zgodnie z opisem kompetencji.
Sędzia i Sędzia Główny: osoba(y) wyznaczona przez organizatora do przeprowadzania
konkurencji zgodnie z regulaminem i katalogiem konkurencji, podawania wyników
cząstkowych i końcowych, zgodnie z opisem kompetencji.
Kategoria: rozróżnia się następujące rodzaje kategorii (specjalności):
o nawigacyjną: loty polegające na pokonaniu zadanej trasy, zgodnie z dyspozycjami
otrzymanymi podczas odprawy,
o ekonomiczną: loty wykonane na wykonaniu zadania zgodnie z dyspozycjami
otrzymanymi na odprawie, przy limitowanej ilości paliwa,
o sprawnościową: loty wykonywane zgodnie z dyspozycjami otrzymanymi podczas
odprawy, polegające na pokonywaniu tras slalomowych, celności lądowania itp.
zgodnie z katalogiem konkurencji,
o ogólną/łączną: obejmuje sumę punktów zdobytych w pozostałych kategoriach
(nawigacyjnej, ekonomicznej i sprawnościowej), w ramach jednej edycji, lub
klasyfikacji generalnej PLMP.
Klasa: podział uwzględniający liczebność załogi oraz technikę startu z rozróżnieniem na start
pieszy (z nóg) i start z wykorzystaniem podwozia.
PF1 – klasa, gdzie załoga pilotująca paralotnię jest jednoosobowa, a start odbywa się pieszo
(z nóg).
PF2 – klasa, gdzie załoga pilotująca paralotnię jest dwuosobowa, a start odbywa się pieszo
(z nóg).
PL1 – klasa, gdzie załoga pilotująca paralotnię jest jednoosobowa, a start odbywa się z
wykorzystaniem podwozia.
PL2 – klasa, gdzie załoga pilotująca paralotnię jest dwuosobowa o starcie z wykorzystaniem
podwozia.
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Część I
1. Postanowienia ogólne Regulaminu.
1.1. Zawody w pilotowaniu paralotni z napędem oraz motoparalotni zostaną przeprowadzone
zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustaleniami szczegółowymi przekazywanymi na
odprawach.
1.2. Począwszy od startu do pierwszej konkurencji, obowiązujące reguły nie mogą być zmieniane,
chyba że wynika to z przyczyny uzasadnionej względami racjonalnymi i sprawiedliwej oceny
przebiegu sprawdzianów lub bezpieczeństwa lotów.
1.3. Zawody nie są rywalizacją sportową w rozumieniu ustawy Prawo Lotnicze.
1.4. W wyniku rozegranych sprawdzianów zostaną wyłonieni zwycięzcy zawodów w
poszczególnych klasach: PF1, PL1, PF2 i PL2, dopuszcza się łączenie klas w wypadku małej
frekwencji w poszczególnych klasach, z tym że możliwe jest łączenie klas PF1 i PL1 oraz
PF2 i PL2.
1.5. Wszystkie czynności związane z udziałem w zawodach, w tym loty, są wykonywane na
własną odpowiedzialność pilota i członka załogi.
2. Kierownictwo i kontrola zawodów.
2.1. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych przepisami zezwoleń
na organizację imprezy i/lub zawodów, ich prawidłowe zabezpieczenie, wyznaczenie obszaru
i przestrzeni wydzielonych dla prowadzenia zawodów w tym dla potrzeb startów, lądowań, a
także konkurencji sprawnościowych, jak również zapewnienie właściwej separacji od
publiczności.
2.2. Organizator PLMP jest odpowiedzialny za zgłoszenie zawodów służbom informacji lotniczej,
uzyskanie zezwoleń na wykorzystanie przestrzeni, jeżeli są wymagane, a także przyjęcie i
rejestrację uczestników oraz przekazanie Dyrektorowi Sportowemu listy uczestników
spełniających wymagania Organizatora i niniejszego regulaminu (najpóźniej w dniu
pierwszego sprawdzianu przed jego rozpoczęciem) oraz prowadzenie rankingu PLMP.
2.3. Organizator PLMP wyznacza Dyrektora Sportowego, który jest odpowiedzialny za sprawy
operacyjne związane z wykonywaniem lotów, a w szczególności:
a) wydawanie zarządzeń nieobjętych niniejszym Regulaminem,
b) zapewnienie komunikatów meteorologicznych,
c) przekazanie uczestnikom zawodów informacji o uzyskanych zgodach i/lub
ograniczeniach w ruchu lotniczym;
d) stosowanie kar przewidzianych regulaminem,
e) przeprowadzenie inspekcji załóg i sprzętu.
2.4. Do kompetencji Sędziego Głównego należy:
a) ustalenie kolejności i sposobu przeprowadzenia konkurencji,
b) określenie zadań szczegółowych zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu,
c) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu,
d) ocena wyników konkurencji,
e) opracowanie i ogłaszanie wyników,
f) przyznawanie punktów karnych,
g) przeprowadzenie inspekcji załóg i sprzętu.
2.5. Do kompetencji Sędziów, należy:
a) przekazywanie wyników sędziemu Głównemu,
b) analiza zapisów rejestratorów,
c) inspekcja załóg i sprzętu,
d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozgrywanych konkurencji, i przestrzeganiem
Regulaminu,
e) wykonywanie zaleceń sędziego głównego,
f) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Sędziego Głównego, Dyrektora lub
Organizatora zawodów.
2.6. Kontrolę i nadzór nad stroną oceny konkurencji prowadzi Komisja Sportowa w składzie
Sędzia Główny Zawodów oraz Sędziowie Zawodów.
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3. Warunki uczestnictwa.
3.1.

Każdy pilot biorący udział w zawodach z cyklu PLMP musi:
a) Posiadać ważne świadectwo kwalifikacji upoważniające go do wykonywania lotów na
paralotni z napędem (PPG) lub motoparalotni (PPGG) lub dokumentu zagranicznego
upoważniającego do wykonywania takich lotów;
b) Posiadać aktualne ubezpieczenie OC w związku z wykonywanymi lotami, właściwym dla
danej klasy i liczebności załogi;
c) Podpisać kartę rejestracyjną zawodnika w dniu rejestracji, potwierdzającą posiadanie
wymaganych uprawnień oraz zapoznanie i akceptację regulaminu zawodów;
d) Posiadać sprawny technicznie sprzęt;
e) Wpłacić pełną kwotę wpisowego – o ile zostało ustalone – do kasy organizatora
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawodów.
f) Wyrażenie zgody na bezterminowe publikowanie danych: imienia, nazwiska, sprzętu, w
związku z rejestracją i wynikami uzyskanymi we wszystkich zawodach z cyklu PLMP.

4. Obowiązki uczestnika.
4.1.

Pilot – uczestnik jest zobowiązany:
a) wykonywać loty zgodnie z przepisami,
b) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
c) stosować się do zarządzeń Organizatora, Dyrektora Sportowego, Sędziego głównego i
Komisji Sportowej,
d) uczestniczyć w odprawach,
e) postępować zgodnie ze złożonymi w Oświadczeniu deklaracjami,
f) dbać o bezpieczeństwo osób trzecich i własne,
g) nie stwarzać zagrożeń dla osób trzecich i ich mienia,
h) zapoznać się z mapą lotniczą rejonu lotów, a w szczególności z rozmieszczeniem
elementów przestrzeni kontrolowanej oraz P, R, D i położeniem miejscowości (z
uwzględnieniem liczby mieszkańców),
i) nie naruszać granic stref w których lot wymaga uzyskania odrębnych zezwoleń,
j) w przypadku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych, do niezwłocznego
lądowania, nawet jeśli ma ono nastąpić w terenie przygodnym, poza miejscem
wyznaczonym przez organizatora,
k) informować Organizatora lub Kierownictwo zawodów o wszelkich zagrożeniach, dla
bezpieczeństwa zawodników lub osób postronnych.

5. Sprzęt i wyposażenie.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

Numery startowe, jeżeli zostały przydzielone uczestnikom przez Organizatora, należy
umieścić na dolnej powierzchni skrzydła w sposób umożliwiający odczytanie lub inny, jeśli
został określony na odprawie.
Numery startowe nie mogą być zasłaniane, usuwane lub zmieniane bez wiedzy i zgody
Organizatora w czasie trwania zawodów.
Numer startowy jest przypisany do zawodnika, zawodnicy nie mogą być zastępowani.
Wszyscy uczestnicy zawodów muszą być wyposażeni w kaski ochronne.
Organizator, Dyrektor Sportowy, lub Sędzia Główny może zalecić wykonywanie lotów z
zamontowanym systemem ratunkowym (RSH). Za stan i prawidłowy montaż systemu RSH
odpowiada pilot.
Sprzęt zgłoszony do zawodów musi być sprawny i sprawdzony przez pilota.
Zawodnicy zgłaszają do wszystkich kategorii jeden komplet sprzętu w tym: jedną paralotnię i
jeden napęd (silnik), które w czasie trwania zawodów nie mogą być zmieniane.
Dopuszcza się wykorzystanie w konkurencjach sprawnościowych tj. slalomowych,
rozgrywanych na pylonach zgodnie z katalogiem konkurencji slalomowych, dodatkowego
napędu i/lub paralotni. Warunkiem jest zgłoszenie przy rejestracji dodatkowego sprzętu z
określeniem producenta i modelu.
Sprzęt musi być użytkowany zgodnie ze swoją specyfikacją techniczną i wynikającymi z niej
ograniczeniami, określonymi przez producenta.
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5.10. Sprzęt zgłoszony do zawodów może być poddany inspekcji przez Sędziów. W
uzasadnionych przypadkach Sędzia ma prawo odmówić użycia kwestionowanego sprzętu
przez zawodnika.
5.11. Awarie lub problemy techniczne mogące wpływać na bezpieczeństwo lotów muszą być
bezwzględnie i niezwłocznie zgłoszone do Sędziego Głównego.
5.12. Wymiana uszkodzonego sprzętu jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Sędziego
Głównego.

6. Kary.
6.1. Komisja Sportowa za naruszenie regulaminu, porządku lub dyscypliny lotniczej, biorąc pod
uwagę wielkość wykroczenia, może ukarać uczestnika:
a) ostrzeżeniem – tj. punktami karnymi w wysokości 2-5% uzyskanych dotychczas przez
uczestnika,
b) dyskwalifikacją w danym sprawdzianie lub próbie,
c) czasowym zawieszeniem w lotach na 24 godziny,
d) całkowitą dyskwalifikacją.
7. Zapytania i protesty.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Zapytania i protesty z powołaniem się na punkt regulaminu zawodów, zgłaszane podczas
zawodów, muszą być zgłoszone do Sędziego Głównego lub Organizatora, z powołaniem na
konkretny punkt regulaminu. W przypadku nie wskazania punktu regulaminu, zapytanie lub
protest nie będą rozpatrywane.
Protesty wymagają formy pisemnej a zapytania przyjmowane są również w formie ustnej.
Zapytania powinny być zgłaszane nie później niż w ciągu 1 godziny po opublikowaniu
nieoficjalnych wyników z poszczególnych konkurencji.
Protesty muszą być złożone najpóźniej w ciągu 1 godziny po otrzymaniu odpowiedzi na
zapytanie,
Opłata za protest wynosi 100 i nie podlega zwrotowi w razie oddalenia i jest wnoszona do
kasy Organizatora PLMP.
Sędzia Główny zawodów rozpatruje zapytania i protesty informując o podjętej decyzji
zainteresowane strony.
Protest musi być rozpatrywany niezwłocznie.

8. Zasady bezpieczeństwa i wykonywania lotów.
8.1. Obecność na odprawach przed lotami w konkurencjach jest obowiązkowa. Na odprawach
podawane będą szczegóły poszczególnych sprawdzianów, przewidywane warunki
meteorologiczne oraz ewentualne ograniczenia w lotach. O miejscu i czasie odpraw
uczestnicy będą informowani podczas odpraw poprzedzających, na tablicy ogłoszeń lub w
Biurze Zawodów.
8.2. Niestosowanie się do ustaleń podanych podczas odpraw będzie karane zgodnie z punktem 6
niniejszego Regulaminu.
8.3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Prawa Lotniczego,
w szczególności dotyczących bezpieczeństwa wykonywania lotów, limitów wysokości lotów,
a także odległości od wydzielonych stref przestrzeni powietrznej, w których loty mogą
odbywać się po uzyskaniu odrębnego zezwolenia.
8.4. Każdy pilot jest zobowiązany do sprawdzenia swojego sprzętu przed startem i wstrzymania
się od startu w razie stwierdzenia niesprawności.
8.5. Wszelkie manewry niebezpieczne dla innych załóg i osób postronnych oraz akrobacje
są zakazane.
8.6. Niezależnie od posiadanego orzeczenia lekarskiego, pilot nie ma prawa wystartować do lotu,
jeśli nie jest w pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.
8.7. Zabrania się udziału w zawodach, pilotom będącym pod wpływem alkoholu, lub
środków odurzających. Komisja Sportowa może zakazać wykonywania lotów osobie,
co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub
narkotyków, a w przypadku potwierdzenia, zastosować kary wymienione w punkcie
6.1. a-d.
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8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.

Wszelkie uszkodzenia sprzętu muszą być niezwłocznie zgłaszane Sędziemu Głównemu.
Zastąpienie napędu w razie jego nieprzydatności jest możliwe za zgodą Sędziego Głównego
na dokonanie tej zmiany.
Loty testowe i inne loty sprawdzające mogą nastąpić tylko za zezwoleniem Sędziego
Głównego.
Zasady ruchu w miejscu startu i lądowań będą podawane na odprawach.
Załogi muszą prowadzić systematyczną i nieprzerwaną obserwację ruchu w powietrzu.
Ustalony kierunek kręgu nadlotniskowego oraz miejsce oczekiwania (holding) muszą być
przestrzegane.
Wykonywanie lotów w chmurach jest zabronione.
Przelot nad zbiornikami wodnymi (jeziora, rzeka) może być wykonany jedynie na wysokości
umożliwiającej bezpieczny dolot do lądu w przypadku awarii silnika.
W przypadku utraty orientacji należy wykonać lądowanie i zawiadomić telefonicznie
organizatora o zaistniałej sytuacji.
Niezgłoszenie się uczestnika lub nieprzekazanie organizatorowi informacji o miejscu pobytu
w czasie do 30 minut od zamknięcia lotów może spowodować obciążenie uczestnika
kosztami wszczętej akcji poszukiwawczej i ratowniczej.

9. Sygnalizacja.
Podczas odprawy podana zostanie sygnalizacja flagami oraz wykładane znaki związane z
zakazami wykonywania lotów. Jeżeli nie zostaną dokonane inne ustalenia, poniższe sygnały
oznaczają:
a) flaga czerwona – całkowity zakaz lotów (nakaz lądowania),
b) flaga żółta – loty wolne (zainteresowani uczestnicy wykonują loty na własną
odpowiedzialność poza sprawdzianami, nie ma ograniczeń ze strony organizatora),
c) flaga zielona – możliwy start do konkurencji, wolno startować zgodnie z ustaleniami na
odprawie i tylko do sprawdzianu,
d) brak flagi – organizator jest nieobecny (przerwa w zawodach).

10. Zasady organizacji i przeprowadzania konkurencji.
10.1. Katalog konkurencji do rozegrania jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
10.2. Istnieje możliwość rozegrania konkurencji nieobjętych katalogiem, jak również
niewymienionych w dokumentach źródłowych. Konkurencje te będą miały charakter testowy
i mogą zostać zgłoszone jako projekty konkurencji do PLMP. Po zatwierdzeniu ich przez
organizatora PLMP, w kolejnych zawodach mogą być uwzględniane do punktacji w
rankingu.
10.3. Pilotowi zezwala się na start tylko za zgodą sędziego.
10.4. Czas startu do konkurencji będzie określany na odprawie przedlotowej dla każdego
uczestnika.
10.5. Lądowanie w terenie przygodnym powinno być niezwłocznie zgłoszone Dyrektorowi
Sportowemu.

11. Nagrody i premie.
11.1. Organizator PLMP przewiduje nagrody rzeczowe w ramach pozyskanych środków i umów
sponsorskich.
11.2. W przypadku nagród rzeczowych o znacznej wartości ich odbiór może być uzależniony od
akceptacji warunków określonych przez organizatora i/lub sponsora. Zawodnik ma prawo do
zapoznania się z tymi warunkami i podjęcia decyzji. W przypadku rezygnacji z nagrody na
zasadach określonych przez organizatora lub sponsora zawodnikowi nie przysługuje
ekwiwalent pieniężny ani inna forma rekompensaty.
11.3. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród wedle
własnych kryteriów.
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Część II
Regulamin Rankingu Polskiej Ligi Motoparalotniowej
Cel i zasady:
1. Ranking PLMP jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe z siedzibą w
Warszawie w celu popularyzacji zawodów motoparalotniowych i umożliwienia pilotom
porównania osiągniętych przez siebie wyników z wynikami innych pilotów.
2. Ranking obejmuje zawody rozegrane podczas edycji zgłoszonych do kalendarza PLMP i
zaakceptowanych przez PSP w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku
kalendarzowego, przy czym organizator PLMP może skrócić ten termin, wtedy zamknięcie
rankingu następuje po ostatniej edycji zaplanowanej na dany rok kalendarzowy.
3. Ranking publikowany jest na stronie internetowej Stowarzyszenia: sport.psp.org.pl oraz PTP
(Paramotor Team Poland) jak również może być w całości lub częściowo umieszczany w
innych publikatorach, ale wyłącznie ze wskazaniem źródła informacji.
4. Każdy zawodnik spełniający warunki określone w regulaminie zawodów, startujący w
minimum jednej konkurencji na edycjach organizowanych w ramach PLMP, będzie ujęty w
rankingu PLMP.
5. Ranking jest prowadzony dla wszystkich klas i kategorii (PF1,PL1,PF2,PL2) oddzielnie:
 kategoria „nawigacyjna” dla konkurencji nawigacyjnych dla wszystkich klas oddzielnie,
 kategoria „ekonomiczna” dla konkurencji ekonomicznych dla wszystkich klas oddzielnie,
 kategoria „sprawnościowa” dla konkurencji sprawnościowych dla
oddzielnie,

wszystkich klas

 kategoria łączna (ogólna), uwzględniająca wynik z konkurencji:
ekonomicznej, sprawnościowej, oddzielnie dla poszczególnych klas.

nawigacyjnej,

6. Każdy zawodnik może zdobywać punkty we wszystkich klasach i kategoriach. W przypadku
startu na jednych zwodach w dwóch lub więcej klasach, punkty do rankingu zdobyte w tych
zawodach będą liczone tylko dla jednej klasy, wskazanej przez zawodnika przy rejestracji.
7. Do klasyfikacji generalnej rankingu PLMP w poszczególnych kategoriach bierze się
trzy najlepsze wyniki uzyskane przez pilota w danej kategorii na różnych edycjach.
Sumowanie trzech najlepszych wyników następuje dla każdej kategorii osobno.
8. Jeżeli zawodnik zostanie sklasyfikowany w mniej niż trzech edycjach, wyniki
wszystkich edycji są zaliczane do klasyfikacji generalnej PLMP.
9. W wypadku nieprzeprowadzenia konkurencji na danej edycji w danej kategorii, nie przyznaje
się punktów do rankingu za daną kategorię.
10. W wyniku rankingu prowadzonego w danym roku kalendarzowym zostaną wyłonieni
zwycięzcy Polskiej Ligii Motoparalotniowej:
 Zwycięzcy klasyfikacji generalnej PLMP w kategorii „łącznej” (ogólnej) dla wszystkich
typów konkurencji oddzielnie dla wszystkich klas (PF1, PL1, PF2, PL2).
 Zwycięzcy klasyfikacji generalnej PLMP w kategorii „nawigacyjnej” oddzielnie dla
wszystkich klas (PF1, PL1, PF2, PL2).
 Zwycięzcy klasyfikacji generalnej PLMP w kategorii oddzielnie dla wszystkich klas (PF1,
PL1, PF2, PL2).
 Zwycięzcy klasyfikacji generalnej PLMP w kategorii „sprawnościowej” oddzielnie dla
wszystkich klas (PF1, PL1, PF2, PL2).
11. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej PLMP, przez
dwóch lub więcej zawodników, o zwycięstwie decyduje miejsce zajęte w Motoparalotniowych
Mistrzostwach Polski rozegranych w danym roku kalendarzowym. Wyższą lokatę otrzymuje
zawodnik wyżej klasyfikowany na MP w końcowej klasyfikacji „OPEN” tych mistrzostw.
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W przypadku zawodników, którzy nie zdobywali punktów w MP, decyduje jedna najwyższa
pozycja zajęta przez zawodnika w klasyfikacji łącznej na jednej z edycji w danym roku.
12. Katalog konkurencji określa sposób punktowania konkurencji w czasie jednej edycji, które
służą do obliczenia wyniku końcowego edycji w danej kategorii.
Uwaga: regulamin nie przewiduje miejsc równorzędnych („ex aequo”), na pozycjach
od 1-3 w kategoriach: nawigacja i ekonomia. Tym samym miejsca od 1 do 3 zajmuje
wyłącznie jeden pilot (klasy PF1, PL1) lub jedna załoga (klasy PF2, PL2).
W przypadku wystąpienia identycznego wyniku w jednej z ww. konkurencji przyjmuje się
zasadę, że:
 w konkurencji „Nawigacja”, wyższą lokatę uzyskuje zawodnik lub załoga, którzy wykonali
zadanie w krótszym czasie, mierzonym na pierwszym i ostatnim punkcie zwrotnym trasy jawnym lub ukrytym (tzw. bramce).
 w konkurencji „Ekonomia”, wyższa lokatę uzyskuje zawodnik lub załoga, którzy wykonali
zadanie w dłuższym czasie tj. którego czas lotu jest dłuższy. Czas mierzony jest na
wyznaczonych punktach pomiarowych, a jeśli ich brak, od startu do lądowania.
13. Do punktacji w rankingu PLMP przyjmuje się uproszczone zasady. Punkty do rankingu
przyznawane są za miejsca zajęte przez pilota na danej edycji w klasyfikacji dla danej
kategorii.
14. W przypadku Motoparalotniowych Mistrzostw Polski (PPG/PPGG) do rankingu brana jest
klasyfikacja „OPEN” (obejmująca zawodników z licencjami sportowymi FAI i bez licencji),
publikowana na koniec zawodów. Punkty zdobyte do rankingu PLMP w czasie Mistrzostw
Polski są premiowane (+50% w stosunku do punktacji pozostałych edycji).
15. Maksymalna liczba punktów (za pierwsze miejsce) zdobytych w jednej kategorii na jednej
edycji, wynosi 200. Każda kategoria ma osobną punktację.
Dla Mistrzostw Polski maksymalna liczba punktów wynosi 300 dla każdej kategorii osobno i
zawiera premię +50%.
16. Ustala się następujące zasady punktacji za zajęte miejsca w ramach PLMP dla wszystkich
klas i kategorii:

Miejsce

Punkty do rankingu
(nie dotyczy MP)

Dla Mistrzostw Polski
(+50%) do rankingu
PLMP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

200
160
120
100
90
80
72
64
58
52
48
44
40
36
32
30

300
240
180
150
135
120
108
96
87
78
72
66
60
54
48
45
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17
18
19
20
21
i każde
następne

28
26
24
22

42
39
36
33

20

30

Prawa i obowiązki Organizatora zawodów
17. Organizator imprezy i/lub zawodów przeprowadzanych w ramach PLMP ma prawo używać
nazwy Polska Liga Motoparalotniowa w nazwie organizowanej przez siebie imprezy,
zawodów.
18. Organizator zawodów ma prawo na stronie internetowej organizatora PLMP umieszczać
informacje dotyczące planowanych oraz przeprowadzonych zawodów.
19. Zawody zgłaszane do Rankingu PLMP muszą być przeprowadzane zgodnie z niniejszym
regulaminem i obowiązującym katalogiem konkurencji stanowiącego część 3 niniejszego
regulaminu.
Obowiązki organizatora PLMP
20. Prowadzenie rankingu PLMP oraz jego publikowanie na swojej stronie internetowej.
21. Umożliwienie organizatorowi zawodów umieszczanie na swojej stronie internetowej informacji
dotyczących planowanych oraz rozegranych zawodach w ramach PLMP.
22. Udostępnianie wyników PLMP w całości lub w części dla innych zainteresowanych do celów
publikacji, z zastrzeżeniem, że publikacja musi zawierać informacje o jej źródle oraz
organizatorze PLMP.
23. Nieodpłatne udostępnianie organizatorom zawodów niniejszego regulaminu oraz zawartych
w nim załączników.
24. Organizator PLMP po otrzymaniu od organizatora zawodów wyników w przeciągu 7 dni
wprowadzi je do rankingu.
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Część III
Katalog konkurencji możliwych do rozegrania na poszczególnych edycjach PLMP dla
wszystkich klas.
UWAGI:
Istnieje możliwość rozegrania konkurencji nieobjętych katalogiem, jak również nie wymienionych
dokumentach źródłowych. Konkurencje te będą miały charakter testowy i mogą zostać zgłoszone
jako projekty konkurencji do katalogu konkurencji PLMP, ale zajęte w nich miejsca, nie będą
punktowane w rankingu.
Zmiany w katalogu konkurencji są możliwe na kolejnych edycjach, po zatwierdzeniu i
wprowadzeniu konkurencji do katalogu, poprzedzonej testowym rozegraniem konkurencji na jednej
z wcześniejszych edycji.
Organizator zastrzega sobie możliwość wyznaczania konkurencji nie wymienionych w katalogu, ale
uwzględnionych w materiałach źródłowych FAI. Istnieje również możliwość łączenia kilku
konkurencji w jednym przelocie. Trasy nawigacyjne mogą przebiegać po odcinkach prostych, jak
również mogą zostać wyznaczone odcinki po krzywiznach lub okręgach.
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ZADANIA.
Konkurencje Slalomowe (konkurencje sprawnościowe) z pylonami.
Slalom „ósemka”.

Opis :
Na sygnał sędziego (chorągiewką) pilot wlatuje w trasę slalomu zgodnie z kierunkiem niebieskiej
strzałki i otwiera bramkę pomiaru czasu , następnie oblatuje pylon „1-3” prawym zakrętem i kieruje
się w stronę pylonu „2-4” który oblatuje zakrętem lewym. Następnie oblatuje ponownie prawym
zakrętem pylon „1-3” oraz ponownie lewym zakrętem pylon „2-4” Następnie przelatując przez
bramkę pomiaru czasu kończy przelot slalomu.
Zniżanie lotu w rejonie bramki pomiaru czasu wymagane jest tylko podczas przelotu otwierającego
czas i zamykającego czas przelotu. Wysokość tego przelotu powinna być taka aby spowodowała
przecięcie wiązki laserowej czujników pomiarowych. (ok. 1.6 m ).
Zasady punktacji : dla zadania : 1. - deklaracja czasu 2. Najkrótszy czas przelotu
1.
2.

Konkurencje zwycięża pilot który uzyskał czas równy lub najbliższy zadeklarowanemu
Konkurencje zwycięża pilot który uzyskał najkrótszy czas przelotu

Kary:
Pomylenie kierunku przelotu slalomu – najdłuższy czas uzyskany przez jakiegokolwiek z pilotów w
tej konkurencji + 5 s karnych.
Nie otwarcie lub nie zamkniecie bramki pomiaru czasu - najdłuższy czas uzyskany przez
jakiegokolwiek z pilotów w tej konkurencji + 5 s karnych.
Schemat graficzny konkurencji z tyczką zamiast bramki czasowej .
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Slalom „trójkąt”.

Opis :
Na sygnał sędziego (chorągiewką) pilot wlatuje w trasę slalomu zgodnie z kierunkiem niebieskiej
strzałki i otwiera bramkę pomiaru czasu , następnie oblatuje pylon „A” lewym zakrętem i kieruje się
w stronę pylonu „B” który oblatuje zakrętem prawym. Następnie kieruje się w stronę pylonu „C”
który oblatuje zakrętem lewym , kierując się w ponownie w stronę pylon „A” i oblatuje go zakrętem
prawym. Następnie przelatując przez bramkę pomiaru czasu kończy przelot slalomu. Zniżanie lotu
w rejonie bramki pomiaru czasu wymagane jest tylko podczas przelotu otwierającego czas i
zamykającego czas przelotu. Wysokość tego przelotu powinna być taka aby spowodowała
przecięcie wiązki laserowej czujników pomiarowych. (ok. 1.6 m ).
Zasady punktacji : dla zadania : 1. - deklaracja czasu 2. Najkrótszy czas przelotu
1.
2.

Konkurencje zwycięża pilot który uzyskał czas równy lub najbliższy zadeklarowanemu
Konkurencje zwycięża pilot który uzyskał najkrótszy czas przelotu

Kary:
Pomylenie kierunku przelotu slalomu – najdłuższy czas uzyskany przez jakiegokolwiek z pilotów w
tej konkurencji + 5 s karnych.
Nie otwarcie lub nie zamkniecie bramki pomiaru czasu - najdłuższy czas uzyskany przez
jakiegokolwiek z pilotów w tej konkurencji + 5 s karnych.
Schemat graficzny konkurencji z tyczką zamiast bramki czasowej.
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Slalom „Y”

Opis :
Na sygnał sędziego (chorągiewką) pilot wlatuje w trasę slalomu zgodnie z kierunkiem niebieskiej
strzałki i otwiera bramkę pomiaru czasu , następnie oblatuje pylon „A” prawym zakrętem i kieruje
się w stronę pylonu „B” który oblatuje zakrętem lewym, następnie kieruje się w stronę pylonu „C”
który oblatuje zakrętem prawym, następnie kieruje się w stronę pylonu „D” który oblatuje zakrętem
lewym. Przelatując przez bramkę pomiaru czasu kończy przelot slalomu.
Zniżanie lotu w rejonie bramki pomiaru czasu wymagane jest tylko podczas przelotu otwierającego
czas i zamykającego czas przelotu. Wysokość tego przelotu powinna być taka aby spowodowała
przecięcie wiązki laserowej czujników pomiarowych. (ok. 1.6 m ).
Zasady punktacji : dla zadania : 1. - deklaracja czasu 2. Najkrótszy czas przelotu
1.
2.

Konkurencje zwycięża pilot który uzyskał czas równy lub najbliższy zadeklarowanemu
Konkurencje zwycięża pilot który uzyskał najkrótszy czas przelotu

Kary:
Pomylenie kierunku przelotu slalomu – najdłuższy czas uzyskany przez jakiegokolwiek z pilotów w
tej konkurencji + 5 s karnych.
Nie otwarcie lub nie zamkniecie bramki pomiaru czasu - najdłuższy czas uzyskany przez
jakiegokolwiek z pilotów w tej konkurencji + 5 s karnych.
Schemat graficzny konkurencji z tyczką zamiast bramki czasowej.
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Slalom „3 pylony” - „ Tam i z powrotem”.

Opis :
Na sygnał sędziego (chorągiewką) pilot wlatuje w trasę slalomu zgodnie z kierunkiem niebieskiej
strzałki (START) i otwiera bramkę pomiaru czasu , następnie oblatuje pylon „A” prawym zakrętem i
kieruje się w stronę pylonu „B” który oblatuje zakrętem lewym, następnie kieruje się w stronę
pylonu „C” który oblatuje zakrętem prawym, następnie rozpoczyna powrót i kieruje się w stronę
pylonu „B” który oblatuje zakrętem lewym, następnie kierując się w stronę pylonu „A” oblatując go
zakrętem prawym kieruje się w stronę bramki pomiaru czasu (META) kończąc przelot slalomu.
Wysokość przelotu bramki czasowej otwierającej i zamykającej pomiar czasu powinna być taka
aby spowodowała przecięcie wiązki laserowej czujników pomiarowych. (ok. 1.6 m ).
Zasady punktacji : dla zadania : 1. - deklaracja czasu 2. Najkrótszy czas przelotu
3.
4.

Konkurencje zwycięża pilot który uzyskał czas równy lub najbliższy zadeklarowanemu
Konkurencje zwycięża pilot który uzyskał najkrótszy czas przelotu

Kary:
Pomylenie kierunku przelotu slalomu – najdłuższy czas uzyskany przez jakiegokolwiek z pilotów w
tej konkurencji + 5 s karnych.
Nie otwarcie lub nie zamkniecie bramki pomiaru czasu - najdłuższy czas uzyskany przez
jakiegokolwiek z pilotów w tej konkurencji + 5 s karnych.
Schemat graficzny konkurencji.
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Dla celów wyłonienia zwycięzców zawodów slalomowych przyjmuje się poniższa zasadę
liczenia punktów.
KONKURENCJE PRĘDKOŚCIOWE
1.

PUNKTACJA – ELIMINACJE

1. Po rozegraniu konkurencji Komisja Sędziowska przydziela punkty (karne) za konkurencje w
następujący sposób:
- pilot który uzyskał najkrótszy czas przelotu – 1 pkt.
- pilot który uzyskał drugi czas przelotu

– 2 pkt.

- pilot który uzyskał drugi czas przelotu

– 3 pkt.

itd.

2. Punkty uzyskane w poszczególnych konkurencjach sumują się i składają się na wynik końcowy
pilota w eliminacjach. Zwycięża pilot z najmniejszą ilością punktów.
3. Po przeprowadzeniu konkurencji eliminacyjnych wynik końcowy zawodnika decyduje o jego
dalszych startach w rundzie finałowej zawodów.
2.

RUNDA FINAŁOWA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Finały rozgrywane są w systemie PUCHAROWYM.
Wyniki z eliminacji decydują o rozstawieniu par w rundzie finałowej.
Runda finałowa składa się z 1/16 , 1/8, 1/4 „małego” i „dużego” finału.
Do 1/16 finałów wchodzą piloci którzy uzyskali w eliminacjach miejsca od 1 do 16.
Do 1/8 finałów wchodzą piloci którzy wygrali swoje finały 1/16
Czasy uzyskane w 1/16 decydują o rozstawieniu par w 1/8
Do 1/4 finałów wchodzą piloci którzy wygrali swoje finały 1/8
Czasy uzyskane w 1/8 decydują o rozstawieniu par w 1/4
Zwycięscy 1/4 finałów rozgrywają finał „durzy” , a przegrani „mały”.

W wypadku braku czasu na przeprowadzenie rundy finałowej wyniki eliminacji mogą być wynikami
końcowymi zawodów.
3.

ROZSTAWIENIE PAR (RUNDA FINAŁOWA)

Runda 1/16 miejsca w eliminacjach (1-16) (2-15) (3-14) (4-13) (5-12) (6-11) (7-10)

(8-9)

Runda 1/8 uzyskane czasy (wynik) w 1/16 (1-8) (2-7) (3-6) (4-5)
Runda 1/4 uzyskane czasy (wynik) w 1/8 ( 1-4) (2-3)
Mały finał przegrani z 1/4
Duży finał wygrani z 1/4
4.

ZASADY ROZGRYWANIA FINAŁÓW

1. Dyrektor Sportowy zawodów wyznacza rodzaj konkurencji finałowej. W poszczególnych
etapach finałów konkurencja musi być taka sama dla wszystkich par.
2. Rozgrywka.
 Pary finałowe startują jednocześnie i oczekują w holdingu na sygnał (chorągiewka biała)
do rozpoczęcia rywalizacji.
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 Pierwszy przelot rozpoczyna pilot który uzyskał gorsze miejsce (czas) w poprzedniej
rudzie.
 Następnie na sygnał sędziego (chorągiewka biało ) przelot wykonuje drugi pilot z pary.
 Kolejny przelot na sygnał sędziego (chorągiewka biało ) wykonuje pierwszy pilot.
 Następnie na sygnał sędziego (chorągiewka biało ) swój drugi przelot wykonuje drugi pilot
z pary.
 W wypadku nie rozstrzygnięcia rywalizacji ( każdy z pilotów - 1 zwycięstwo - 1 porażka )
sędzia sygnalizuje pilotom konieczność dokonania dogrywki poprzez podniesienie do góry i
opuszczanie jednocześnie białej i czerwonej chorągiewki.
 Do dogrywki na sygnał sędziego (chorągiewka biała) piloci przystępują w tej samej
kolejności jak dotychczas.
 Zwycięzca dogrywki zostaje zwycięzcą tej pary.
 W wypadku podwójnego zwycięstwa jednego z pilotów w dwóch pierwszych przelotach
sędzia podnosząc czerwona chorągiewkę kończy rywalizacje tej pary.
Zasady rozgrywania finałów mogą ulegać zmianie w wyniku decyzji Dyrektora Zawodów. Powód
takiej decyzji musi być przedstawiony zawodnikom.

Task 1. „Czysty Start”. Konkurencja sprawnościowa
Zasady:
Start odbywa się w decku startowym o wymiarach 50 x 50 m.
Zadaniem pilota jest wykonanie startu w pierwszej próbie.
Możliwe jest wykonanie startu klasycznego jak i odwróconego.
Zabroniona jest w deku startowym jakakolwiek pomoc pilotowi przez inną osobę. Pomoc taka
będzie karana utratą 20% punktów uzyskanych przez zawodnika w tej konkurencji.
Przy starcie odwróconym, gdy pilot zgłosił gotowość do startu, podniesienie skrzydła w taki sposób,
że żadna z jego części nie dotyka do ziemi uważane jest za próbę startu.
Wybiegnięcie podczas startu za deck startowy karane jest utratą 20% punktów uzyskanych przez
zawodnika w tej konkurencji.
Zawodnicy startują według kolejności wyznaczonej przez organizatora.
Każdy z zawodników po zgłoszeniu gotowości sędziemu startowemu do startu ma 3 minuty na
wykonanie startu. Przekroczenie tego czasu będzie karane utratą 20% punktów.
Pilot, który „spali” start, powtarza go w najkrótszym możliwym czasie, niezbędnym do
przygotowania sprzętu do kolejnej próby. Limit czasu 3 minut w takim przypadku mierzony jest dla
każdego ze startów oddzielnie.
Punktacja:
Wykonanie startu w 1 próbie 250 pkt. w 2 próbie 170 pkt. w 3 próbie 90 pkt. Każda następna
próba 0 pkt.
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 250 (sprawnościowa)

Task 2. „Wolno - szybko”. Konkurencja sprawnościowa.
Zasady:
Sprawdzian ten polega na przeleceniu wyznaczonych przez organizatora odcinków najpierw z
minimalną, a następnie maksymalną prędkością.
Długość odcinków może być równa lub większa od 250 metrów.
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Trasę przelotu wyznaczają 2-metrowe tyczki.
Kolejność pilotów podczas tej próby wyznacza organizator.
Po starcie pilot wlatuje w rejon oczekiwania wyznaczony przez organizatora i czeka na swoją
kolejkę przelotu. Po sygnale nadanym przez sędziego przy tyczce wlotowej rozpoczyna przelot,
najpierw wolno, a następnie szybko.
Podczas obu przelotów pilot musi uderzać kolejne tyczki wysokości 2 m ustawione na trasie
przelotu, rozpoczynając od tyczki wlotowej otwierającej czas przelotu i kończąc na tyczce
zamykającej ten czas. Pominięcie którejś z tyczek skutkuje karą: przy przelocie wolno -10% czasu
przelotu uzyskanego przez pilota, przy przelocie szybka + 10% czasu uzyskanego przez pilota.
Dotknięcie ziemi lub lądowanie podczas któregoś z przelotów skutkuje utratą punktów uzyskanych
za ten przelot. W wypadku lądowania podczas przelotu „wolno” pilot może po starcie przystąpić do
przelotu „szybko”. W przypadkach dotknięcia ziemi lub lądowania do punktacji brany będzie tylko
prawidłowo wykonany przelot.
Punktacja.
Vp 1
Vp2 min
RVp
Wynik pilota = (125 x -------------) + ( 125 x ----------- ) + ( 250 x ---------------- )
Vp1 max
Vp2
RVp max
Gdzie :
Vp 1 - czas uzyskany przez pilota w przelocie „wolno”.
Vp1 max – czas, jaki uzyskał najlepszy pilota w tej konkurencji.
Vp2 - czas uzyskany przez pilota w przelocie „szybko”
Vp2 min – czas, jaki uzyskał najlepszy pilota w tej konkurencji.
RVp – różnica czasu, jaką uzyskał pilot w przelocie wolno i szybko
RVp max – największa różnica czasu, jaka uzyskał najlepszy pilot w tych konkurencjach.
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 500 (sprawnościowa)

Task 3. Celność lądowania. Konkurencja sprawnościowa.
Zasady:
Sprawdzian ten polega na precyzyjnym lądowaniu z wyłączonym silnikiem w punkcie
wyznaczonym przez organizatora.
Po starcie pilot nabiera wysokości, nie mniejszej niż taka, która umożliwia po wyłączeniu silnika
kontynuowanie lotu w czasie nie krótszym niż 60 sekund. Wyłączenie silnika musi nastąpić nad
miejscem wyznaczonym do lądowania.
W punkcie lądowania znajduje się wyraźny widoczny z góry znak stanowiący centro. Miejscem
lądowania zawodnika jest miejsce pierwszego kontaktu nóg zawodnika z ziemią.
Dotknięcie ziemi częścią napędu podczas lądowania 0 pkt. Przewrócenie się pilota 0 pkt. Czas lotu
z wyłączonym napędem poniżej 60 sekund 0 pkt.
Pilot podczas lądowania może: uklęknąć na jedno kolano, podeprzeć się jedną ręką.

21

Regulamin zawodów Polskiej Ligi Motoparalotniowej na 2013 r.

Punktacja:

Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 250 (sprawnościowa)
Dla klas PL1 i PL2 miejsce lądowania może być wyznaczone przez równoległe linie długości 5 m
zgodnie z zamieszczonym rysunkiem. Miejscem lądowania jest miejsce pierwszego kontaktu
podwozia z ziemią.
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Task 4. Slalom japoński. Konkurencja sprawnościowa.
Zasady:
Sprawdzian ten polega na jak najszybszym przeleceniu slalomu, w którym w następujący sposób
należy kopać lub omijać 2 metrowe tyczki.
Kolejność pilotów podczas tej próby wyznacza organizator.

Tyczką rozpoczynająca slalom jest tyczka nr 1, kopnięcie tej tyczki otwiera czas przelotu.
Następnie w kolejności kopiemy tyczki 2 i 3, po czym ponownie nadlatujemy nad tyczkę 1, którą
należy oblecieć po jej lewej strona nie dotykają jej, następnie oblatujemy prawą stroną tyczkę nr 2 i
lewą stroną tyczkę nr 3. Tyczki należy oblatywać na wysokości nie większej niż 2-3 metry i w taki
sposób, by całe ciało pilota znajdowało się poza oblatywaną tyczką w stosunku do wykonywanego
zakrętu. Następnie kopiemy w kolejności tyczki nr 1, 4 i 3 na której następuje zamknięcie czasu
przelotu.
Pilot ma prawo trzykrotnie nadlatywać nad tyczkę nr 1 w celu rozpoczęcia slalomu, jak również
trzykrotnie może nadlatywać nad tyczkę nr 3 w celu zamknięcia czasu przelotu. Pozostałe tyczki
podczas przelotu kopiemy lub omijamy tylko raz.
Dotknięcie ziemi lub lądowanie podczas slalomu 0 pkt. za konkurencje.
Trzykrotne ominięcie tyczki startowej lub tyczki zamykającej czas 0 pkt.
Zła kolejność wykonywania slalomu 0 pkt.
Niekopnięcie tyczki lub zły przelot podczas oblatywania tyczek 1,2,3 punkty karne zgodnie ze
wzorem.
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Punktacja:

NQ3
Q = --------

Q
Wynik pilota = ( 1000 x --------- )

Vp

Qmax

Gdzie:
NQ – ilość zaliczonych tyczek przez zawodnika.
Vp – prędkość przelotu w sekundach.
Q max najlepszy współczynnik Q uzyskany w tej konkurencji
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (sprawnościowa)

Task 5. Slalom „ósemka”. Konkurencja sprawnościowa.
Zasady:
Sprawdzian ten polega na jak najszybszym przeleceniu slalomu, w którym w następujący sposób
należy kopać lub omijać 2-metrowe tyczki.
Kolejność pilotów podczas tej próby wyznacza organizator.

Tyczką rozpoczynająca slalom jest tyczka nr 1, kopnięcie tej tyczki otwiera czas przelotu.
Następnie w kolejności omijamy w prawym zakręcie tyczkę (pylon) 2, po czym kopiemy tyczkę 3 i
oblatujemy w lewym zakręcie tyczkę (pylon) 4, ponownie nadlatujemy nad tyczkę 5 i kopiemy ją
zamykając czas przelotu. Slalom może składać się z dwóch przelotów „8” – w takim przypadku
kontynuujemy lot, jak w pierwszym przelocie slalomu, zamykając czas kopiąc tyczkę 9.
Pilot ma prawo trzykrotnie nadlatywać nad tyczkę nr 1 w celu rozpoczęcia slalomu, jak również
trzykrotnie może nadlatywać nad tyczkę nr 5 lub 9 w celu zamknięcia czasu przelotu. Pozostałe
tyczki (pylony) podczas przelotu kopiemy lub omijamy tylko raz.
Dotknięcie ziemi lub lądowanie podczas slalomu 0 pkt. za konkurencję.
Trzykrotne ominięcie tyczki startowej lub tyczki zamykającej czas 0 pkt.
Zła kolejność wykonywania slalomu 0 pkt.
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Niekopnięcie tyczki lub zły przelot podczas oblatywania tyczek punkty karne zgodnie ze wzorem.
Punktacja:
NQ3
Q = --------

Q
Wynik pilota = ( 1000 x --------- )

Vp

Qmax

Gdzie:
NQ – ilość zaliczonych tyczek przez zawodnika.
Vp – prędkość przelotu w sekundach.
Q max najlepszy współczynnik Q uzyskany w tej konkurencji
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (sprawnościowa)

Task 6. Slalom „koniczynka”. Konkurencja sprawnościowa.
Zasady:
Sprawdzian ten polega na jak najszybszym przeleceniu slalomu, w którym w następujący sposób
należy kopać lub omijać 2-metrowe tyczki.
Kolejność pilotów podczas tej próby wyznacza organizator.

Tyczką rozpoczynająca slalom jest tyczka nr 1, kopnięcie (dotknięcie) tej tyczki otwiera czas
przelotu. Następnie lewym zakrętem oblatujemy tyczkę nr 2 i ponownie kopiemy tyczkę (1)3
następnie w prawym zakręcie oblatujemy tyczkę 4 i ponownie kopiemy tyczkę (1)5, następnie w
prawym zakręcie oblatujemy tyczkę 6 i ponownie kopiemy tyczkę (1)7, następnie lewym zakrętem
oblatujemy tyczkę nr 8 i kopiemy tyczkę (1)9 zamykając czas przelotu.
Pilot ma prawo trzykrotnie nadlatywać nad tyczkę 1 w celu rozpoczęcia slalomu, jak również
trzykrotnie może nadlatywać nad tyczkę (1)9 w celu zamknięcia czasu przelotu. Pozostałe tyczki
podczas przelotu kopiemy lub omijamy tylko raz.
Tyczki należy oblatywać w taki sposób, by całe ciało pilota znajdowało się poza oblatywaną tyczką
na zewnątrz w stosunku do wykonywanego zakrętu.
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Dotknięcie ziemi lub lądowanie podczas slalomu 0 pkt. za konkurencję.
Trzykrotne ominięcie tyczki startowej lub tyczki zamykającej czas 0 pkt.
Zła kolejność wykonywania slalomu 0 pkt.
Nieprawidłowe ominięcie tyczki podczas nawrotów 0 pkt.
Niekopnięcie tyczki punkty karne zgodnie ze wzorem.
Punktacja:
NQ3
Q = --------

Q
Wynik pilota = ( 1000 x --------- )

Vp

Qmax

Gdzie:
NQ – liczba zaliczonych tyczek przez zawodnika.
Vp – prędkość przelotu w sekundach.
Q max – najlepszy współczynnik Q uzyskany w tej konkurencji
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (sprawnościowa)

Task 7. Slalom klasyczny. Konkurencja sprawnościowa.
Zasady:
Sprawdzian ten polega na jak najszybszym przeleceniu slalomu, w którym w następujący sposób
należy kopać lub omijać 2 metrowe tyczki.
Kolejność pilotów podczas tej próby wyznacza organizator.

Tyczką rozpoczynającą slalom jest tyczka nr 1, kopnięcie (dotknięcie) tej tyczki otwiera czas
przelotu. Następnie w kolejności należy kopnąć tyczki 2.3.4.5.6.7.8. Następnie w prawym zakręcie
oblecieć tyczkę 9 i kopnąć tyczkę 10, zamykając czas przelotu.
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Pilot ma prawo trzykrotnie nadlatywać nad tyczkę 1 w celu rozpoczęcia slalomu, jak również
trzykrotnie może nadlatywać nad tyczkę 10 w celu zamknięcia czasu przelotu. Pozostałe tyczki
podczas przelotu kopiemy lub omijamy tylko raz.
Tyczkę 9 należy oblatywać w taki sposób, by całe ciało pilota znajdowało się poza oblatywaną
tyczką na zewnątrz w stosunku do wykonywanego zakrętu.
Dotknięcie ziemi lub lądowanie podczas slalomu 0 pkt. za konkurencje.
Trzykrotne ominięcie tyczki startowej lub tyczki zamykającej czas 0 pkt.
Zła kolejność wykonywania slalomu 0 pkt.
Nieprawidłowe ominięcie tyczki 9 0 pkt.
Niekopnięcie tyczki punkty karne zgodnie ze wzorem.
Punktacja:
NQ3
Q = --------

Q
Wynik pilota = ( 1000 x --------- )

Vp

Qmax

Gdzie:
NQ – ilość zaliczonych tyczek przez zawodnika.
Vp – prędkość przelotu w sekundach.
Q max – najlepszy współczynnik Q uzyskany w tej konkurencji

Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (sprawnościowa)

Task 8. Czysta ekonomia. Konkurencja „ekonomia”.
Sprawdzian polega na uzyskaniu jak najdłuższego czasu przebywania w powietrzu przy
ograniczonej ilości paliwa.
Limit paliwa na konkurencję: 1,5 litra klasa PF1, 2 litry klasa PL1, 3 litry klasa PF2 i PL2 lub inny
ustalony przez organizatora.
Zasady:
Przed konkurencją piloci muszą roztankować napędy i zgłosić się z nimi do komisyjnego
tankowania. Po zatankowaniu (ilość określa organizator w zależności od klasy) i zaplombowaniu
napędów, aż do rozpoczęcia konkurencji, napędy znajdują się wydzielonym miejscu bez prawa
dostępu do nich pilotów oraz osób postronnych.
Organizator wyznacza godzinę otwarcia okna startowego. Na 15 minut przed tym terminem piloci
mogą pobrać napędy i zanieść je do decku startowego.
Start do konkurencji odbywa się bez zachowania kolejności. Pilot gotowy do startu zgłasza to
sędziemu startowemu, który zezwala na wykonanie startu. Czas otwarcia okna startowego określa
organizator. Po zamknięciu okna startowego start do konkurencji jest zabroniony.
Organizator może określić maksymalny czas rozgrywania konkurencji. Lądowanie pilota po tym
czasie 0 pkt. za konkurencję.
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Podczas konkurencji pilot może wykorzystywać prądy termiczne i żaglowe, ale w taki sposób, by
przez cały czas wykonywania lotu był widoczny z miejsca startu. Odlatywanie z rejonu lotniska z
utratą widzialności oraz wlatywanie w chmury 0 pkt.
Lądowanie poza lotniskiem 0 pkt. ładowanie na lotnisku poza wyznaczonym dekiem do lądowania
– 20% pkt.
Punktacja:
Tp
Wynik pilota = ---------- x 1000
Tp max

Gdzie:
Tp – czas lotu pilota
Tp max – najlepszy czas uzyskany w tej konkurencji.
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (ekonomiczna)

Task 9. Ekonomia i dystans. Konkurencja „ekonomia”.
Sprawdzian polega na wykonaniu największej liczby przelotów po obwodzie wyznaczonego
trójkąta z ograniczoną ilości paliwa.
Limit paliwa na konkurencję: 1,5 litra klasa PF1, 2 litry klasa PL1, 3 litry klasa PF2 i PL2.

Zasady:
Przed konkurencją piloci muszą roztankować napędy i zgłosić się z nimi do komisyjnego
tankowania. Po zatankowaniu (ilość określa organizator w zależności od klasy ) i zaplombowaniu
napędów, aż do rozpoczęcia konkurencji napędy znajdują się wydzielonym miejscu bez prawa
dostępu do nich pilotów oraz osób postronnych.
Organizator wyznacza godzinę otwarcia okna startowego. Na 15 minut przed tym czasem piloci
mogą pobrać napędy i zanieść je do decku startowego.
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Start do konkurencji odbywa się z decku startowego, bez zachowania kolejności. Pilot gotowy do
startu zgłasza to sędziemu startowemu, który zezwala na wykonanie startu. Czas otwarcia okna
startowego określa organizator. Po zamknięciu okna startowego start do konkurencji jest
zabroniony.
Organizator może określić maksymalny czas rozgrywania konkurencji. Lądowanie pilota po tym
czasie 0 pkt. za konkurencję.
Pilot po starcie rozpoczyna lot oblatując kolejno punkty 1,2,3. Ponowne oblecenie punktu 1 zamyka
pierwszy oblot wyznaczonej trasy. Sprawdzian polega na wykonaniu jak największej liczby takich
oblotów. Wysokość lotu podczas omijania punktów nawrotowych trasy nie może przekraczać
wysokości 10 m, wysokość lotu pomiędzy punktami nawrotowymi nie może przekraczać 50 m.
Oblatywanie punktów zwrotnych odbywa się na zewnątrz punktów zwrotnych trasy. Wyprzedzanie
odbywa się zgodnie z zasadami pierwszeństwa po zewnętrznej stronie wyznaczonej trasy.
Lądowanie odbywa się w wyznaczonym decku do lądowania. Podejście do lądowania może
odbywać się tylko z prostej pomiędzy odcinkami 2 i 3.
Po obleceniu punktu nawrotowego 3 zawodnik nie może skierować się do lądowania, musi
oblecieć punkty 1 i 2. Lądowanie bez oblecenia tych punktów 0 pkt. za konkurencję.
Przelot nad punktem nawrotowym na wysokości wyższej niż 10 m minus jeden oblot trasy.
Lądowanie poza deckiem 0 pkt. za konkurencję.
Punktacja:
Ot
Wynik pilota = ---------- x 1000
Ot max
Gdzie:

Ot – liczba wykonanych przez pilota oblotów trasy (lub odcinków trasy)
Ot max – największa wykonana liczba oblotów trasy (lub odcinków trasy) w tej konkurencji
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (ekonomiczna)

Task 10. Nawigacja z nieznanymi punktami zwrotnymi trasy. Konkurencja
„nawigacja”.
Sprawdzian ten polega na przelocie nawigacyjnym i szukaniu nieznanych punktów zwrotnych
trasy. Pilot przed konkurencją nanosi sobie na mapę punkty i wychodzące od nich półproste,
wyznaczone przez organizatora. W konkurencji nie ma limitu paliwa. Po przygotowaniu do startu w
deku startowym pilot otrzymuje ponumerowane zdjęcia ukrytych punktów zwrotnych, które znajdują
się na wykreślonych półprostych trasy. Po otrzymaniu zdjęć pilot nie ma prawa z nikim się
kontaktować. Po starcie pilot kieruje się do pierwszego punktu rozpoczynającego półprostą i
rozpoczyna, lecąc wzdłuż wyznaczonej przez nią trasy, poszukiwanie punktu znajdującego się na
jednym ze zdjęć. Po odnalezieniu punktu i naniesieniu go na mapę oraz jego numeru, pilot kieruje
się na kolejny wytyczony punkt rozpoczynający kolejną półprostą. Po osiągnięciu tego punktu leci
wzdłuż wytyczonej trasy poszukując kolejnego punktu zwrotnego, itd.
Pilot podczas przelotu nie może krążyć nad jawnymi lub znalezionymi punktami zwrotnymi trasy.
Po wylądowaniu do czasu przekazania mapy z naniesionymi punktami zwrotnymi oraz ich
numerami ze zdjęć, pilot nie może się z nikim kontaktować. Organizator dopuszcza błąd w
naniesieniu na mapę punktu zwrotnego nie większy jednak niż odpowiadający 250 m w terenie w
odwzorowanych na mapie.
Punktacja:
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Pp
Wynik pilota = ------- x 1000
Pp max
Gdzie:
Pp – liczba znalezionych punktów zwrotnych przez pilota
Pp max – największa liczba znalezionych punktów zwrotnych w tej konkurencji.

Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (nawigacyjna)

Task 11. Nawigacja i ekonomia „Kocie skoki”. Z ograniczoną ilością paliwa.
Konkurencja „nawigacja” i „ekonomia”.
Sprawdzian polega na obleceniu jak największej liczby punktów trasy na ograniczonej ilości paliwa.
Ilość paliwa określa organizator w zależności od klasy.
Zasady:
Organizator przed konkurencją udostępnia zawodnikom mapę z naniesionymi punktami trasy.
Przed konkurencją piloci muszą roztankować napędy i zgłosić się z nimi do komisyjnego
tankowania. Po zatankowaniu (ilość określa organizator w zależności od klasy) i zaplombowaniu
napędów aż do rozpoczęcia konkurencji napędy znajdują się wydzielonym miejscu bez prawa
dostępu do nich pilotów oraz osób postronnych.
Organizator wyznacza godzinę otwarcia okna startowego. Na 15 minut przed tym czasem piloci
mogą pobrać napędy i zanieść je do decku startowego.
Start do konkurencji odbywa się z decku startowego, bez zachowania kolejności. Pilot gotowy do
startu zgłasza to sędziemu startowemu, który zezwala na wykonanie startu. Czas otwarcia okna
startowego określa organizator. Po zamknięciu okna startowego start do konkurencji jest
zabroniony.
Organizator może określić maksymalny czas rozgrywania konkurencji. Lądowanie pilota po tym
czasie 0 pkt. za konkurencje.
Zadaniem pilota po starcie jest „zaliczenie” jak największej liczby punktów trasy wyznaczonych
przez organizatora. Dokumentowanie obecności na punkcie odbywa się poprzez wykonanie
zdjęcia (aparat cyfrowy) punktu trasy z sektora skierowanego w stronę miejsca startu. Odchylenie
kąta wykonania zdjęcia nie może być większy niż 45 stopni od linii łączącej punkt trasy z punktem
startu.
Lądowanie poza lotniskiem 0 pkt. za konkurencję.
Lądowanie poza deckiem do lądowania – 20% pkt. uzyskanych w konkurencji przez pilota.
Punktacja:
Pp
Wynik pilota = ------- x 1000
Pp max
Gdzie:
Pp – liczba punktów „zaliczonych” przez pilota
Pp max – największa liczba „zaliczonych” punktów w tej konkurencji.
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (50% nawigacja 50% ekonomia)
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Task 12. Nawigacja z deklaracją trasy w ograniczonym czasie. Konkurencja
„nawigacja”.
Sprawdzian polega na obleceniu jak największej liczby punktów w czasie ustalonym przez
organizatora.
Zasady:
Organizator przed konkurencją udostępnia zawodnikom mapę z naniesionymi punktami trasy oraz
określa czas, w jakim należy wykonać zadanie. Przed konkurencją pilot przekazuje sędziemu
deklarację punktów trasy, które zamierza przelecieć. W konkurencji nie ma limitu paliwa.
Start do konkurencji odbywa się z decku startowego, bez zachowania kolejności. Pilot gotowy do
startu zgłasza to sędziemu startowemu, który zezwala na wykonanie startu. Czas lotu mierzony
jest od momentu startu (oderwania od ziemi) do momentu lądowania w decku (dotknięcie ziemi)
lub od momentu przelecenia bramki startowej i bramki zamykającej czas przelotu .
Pilot wykonuje lot po trasie zgodnie ze złożoną deklaracją przed startem. Obecność na punktach
zwrotnych trasy dokumentowana jest poprzez zapis rejestratora GPS.
Zasady liczenia punktów.
Od zaliczonej przez pilota liczby punktów odlicza się różnicę pomiędzy punktami z deklaracji i
punktami zaliczonymi.
Punkty pilota (Pp) = Pz – (Pde – Pz)
Gdzie:
Pz – punkty zaliczone
Pde – punkty deklarowane

Zasady liczenia czasu:
Przylot w założonym czasie 0 pkt. karnych.
Lądowanie w przeciągu pierwszych 30 sekund po czasie -15 pkt. karnych odliczanych od
uzyskanego rezultatu pilota.
Za każda następna sekundę liczoną od 31 sekundy po przekroczeniu czasu - 1 pkt. odliczany od
punktów uzyskanych w konkurencji przez pilota.
Punktacja:
Pp
Wynik pilota = ------- x 1000 - pkt. karne za czas
Pp max

Gdzie:
Pp – liczba punktów pilota
Pp max – największa liczba punktów w tej konkurencji
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (nawigacja)

Task 13. Nawigacja
„nawigacja”.

i prędkość, z lądowaniem na trasie przelotu. Konkurencja

Sprawdzian polega na jak najszybszym obleceniu trasy wyznaczonej przez organizatora.
Zasady:
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Organizator przed konkurencją udostępnia zawodnikom mapę z naniesionymi punktami trasy.
W konkurencji nie ma limitu paliwa. Organizator wyznacza godzinę otwarcia okna startowego. Start
do konkurencji odbywa się z decku startowego. Dopuszcza się w tej konkurencji następujące
zasady startu: zgodnie z kolejnością ustaloną przez organizatora lub jednoczesny dla danej klasy
lub wyznaczonej grupy zawodników. Przy starcie zgodnie z kolejnością czas przelotu liczony jest
indywidualnie dla każdego zawodnika. Przy starcie grupowym czas mierzony jest od komendy
startowej do momentu lądowania przez zawodnika w decku do lądowania. Pilot po starcie
wykonuje lot po wyznaczonej trasie dokumentując punkty zwrotne poprzez zapis rejestratora GPS.
Następnie pilot ląduje w wyznaczonym przez organizatora miejscu, gdzie zgłasza się do sędziego
w celu poświadczenia swojej obecności na punkcie trasy. Następnie ponownie startuje i leci dalej
zgodnie z wyznaczoną trasą przez organizatora. Punktów obowiązkowego lądowania może być
więcej niż jeden na trasie. Zamknięcie czasu przelotu odbywa się w momencie wylądowania w
decku do lądowania kończącego trasę przelotu.
Lądowanie na lotnisku poza deckiem + 20% uzyskanego czasu.
Lądowanie poza lotniskiem 0 pkt. za konkurencje.
Punktacja:
Cp min
Wynik pilota = ------------------- x 1000
Cp
Gdzie:
Cp – czas przelotu uzyskany przez pilota
Cp min – najkrótszy czas uzyskany w tej konkurencji
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (nawigacja)

Task 14. Nawigacja precyzyjna. Konkurencja „nawigacja”.
Sprawdzian polega na jak najdokładniejszym obleceniu trasy wyznaczonej przez organizatora z
zadeklarowaną prędkością lub w zadeklarowanym czasie przez zawodnika.
Zasady:
Organizator przed konkurencją udostępnia zawodnikom mapę z naniesionymi punktami zwrotnymi
trasy oraz wytyczonymi korytarzami przelotowymi trasy. Szerokość korytarza może wynosić od 200
do 400 m.
W konkurencji nie ma limitu paliwa. Przed startem pilot deklaruje prędkość (czas) przelotu.
Start do konkurencji odbywa się z decku startowego zgodnie z kolejnością ustaloną przez
organizatora. Organizator wyznacza pilotowi czas rozpoczęcia zadania (czas przelotu przez
bramkę startową). Pilot po starcie wykonuje lot po wyznaczonej trasie z zadeklarowaną prędkością
(czasie), dokumentując przelot poprzez zapis rejestratora GPS. Prawidłowość oblotu trasy oraz
prędkości (czas) jest sprawdzana w punktach kontrolnych „jawnych”, określonych przez
organizatora przed startem oraz „ukrytych”, nieznanych pilotowi.
Za prawidłową prędkość (czas) uznaje się wlot w bramkę kontrolną czasu z tolerancją 5 sekund.
Za każdą sekundę przed 5 sekundą i każdą po 5 sekundzie uzyskuje się 1 pkt. karny.
Na każdej bramce czasowej nie można uzyskać więcej pkt. karnych niż procentowy udział punktu
w stosunku do wszystkich punktów kontroli czasu (np. na całej trasie jest 10 punktów kontroli
czasu, maks. liczba pkt. karnych jakie można uzyskać na 1 punkcie kontroli to 10% wszystkich pkt.
możliwych do uzyskania).
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Punktacja:
Pt
Wynik pilota = --------------- x 1000 + ( 1000 - pkt. karne za czas) / 2
Pt max

Gdzie:
Pt – liczba punktów trasy uzyskanych przez pilota
Pt max – największa liczba uzyskanych punktów trasy w tej konkurencji
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (nawigacja)

Task 15. Nawigacja precyzyjna z poszukiwaniem punktów zwrotnych trasy.
Konkurencja „nawigacja”
Sprawdzian polega na odnalezieniu nieznanych punktów zwrotnych trasy i jak najdokładniejszym
obleceniu trasy wyznaczonej przez organizatora.

Organizator przed konkurencją udostępnia zawodnikom mapę z naniesionymi na niej półprostymi
oraz zdjęcia punktów do odnalezienia podczas lotu.
W konkurencji nie ma limitu paliwa. Organizator może określić jednak maksymalny czas lotu w tej
konkurencji. Start do konkurencji odbywa się z decku startowego zgodnie z kolejnością ustaloną
przez organizatora. Organizator wyznacza pilotowi czas rozpoczęcia zadania (czas przelotu przez
bramkę startową). Pilot po starcie wykonuje lot do punktu rozpoczynającego pierwszą półprostą
(SP) i rozpoczyna lot wzdłuż wyznaczonej przez nią trasy, poszukując obiektów znajdujących się
na otrzymanych zdjęciach. Po odnalezieniu obiektu ze zdjęcia (A) pilot kieruje się do początku
kolejnej półprostej (B1) i rozpoczyna analogiczny lot jak przy pierwszej półprostej, szukając
następnego obiektu ze zdjęcia. Powtarza tą czynność aż do przelecenia całej trasy. Organizator
zastrzega sobie możliwość dostarczenia pilotowi oprócz prawidłowych zdjęć punktów zwrotnych
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trasy tzw. „fałszywek” zdjęć, które nie występują na wyznaczonej trasie. Prawidłowość oblotu trasy
jest sprawdzana w punktach kontrolnych „jawnych”, określonych przez organizatora przed startem
oraz „ukrytych”, nieznanych pilotowi. Szerokość korytarza przelotowego dla tej konkurencji może
wynosić od 200 do 400 metrów. Lot dokumentowany jest zapisem rejestratora GPS.
Punktacja:
Pp
Wynik pilota = ------- x 1000
Pp max
Gdzie:
Pp – liczba punktów „zaliczonych” przez pilota
Pp max – największa liczba „zaliczonych” punktów w tej konkurencji
Maksymalna liczba zdobytych pkt. za konkurencję: 1000 (nawigacja)

Task 16. Nawigacja precyzyjna.
Zadanie polega na jak najdokładniejszym obleceniu trasy wyznaczonej przez organizatora.
Zasady:
Organizator przed konkurencją udostępnia zawodnikom mapę z naniesioną trasą. Szerokość
korytarza wynosić 200 metrów. Start do konkurencji odbywa się z decku startowego zgodnie z
kolejnością ustaloną przez organizatora. Organizator wyznacza pilotowi czas rozpoczęcia zadania
(czas przelotu przez bramkę otwierającą trasę przelotu ) lub określa czas w jakim pilot od momentu
startu powinien rozpocząć zadanie przelatując przez punkt otwierający zadanie. Prawidłowość
oblotu trasy jest sprawdzana w punktach kontrolnych „jawnych” , oraz „ukrytych” nie znanych
pilotowi. Podczas przelotu nie wolno zawracać i powtarzać przelotu trasy.
Kary:
Nie otwarcie i nie zamknięcie trasy 0 punktów za konkurencje. Wcześniejsze lub późniejsze
rozpoczęcie oblotu trasy -1% punktów uzyskanych przez pilota za każdą 1 sekundę. Tolerancja
wlotu w trasę wynosi + - 10 sekund.
Lądowanie poza lotniskiem 0 punktów za konkurencje.
Dwukrotne przelecenie przez ukryty punkt kontrolny trasy 0 punktów za zaliczony punkt.
Zawrócenie na trasie powoduje wyzerowanie punktów uzyskanych na punkcie kontrolnym
znajdującym się po dokonaniu manewru zawracania.
Pt
Wynik pilota = ------------ x 1000
Pt max
Gdzie:
Pt- ilość punktów trasy uzyskanych przez pilota
Pt max – największa ilość uzyskanych punktów trasy w tej konkurencji

34

Regulamin zawodów Polskiej Ligi Motoparalotniowej na 2013 r.

Załącznik 1.

POLSKA LIGA MOTOPARALOTNIOWA
KARTA REJESTRACYJNA PILOTA* / CZŁONKA ZAŁOGI*
Na zawody w ……………………………….…, rozgrywane w dniach: …………......... 2013 rok

Klasa: PF1*

PL1* PF2* PL2*

numer startowy …………………
Imię i nazwisko:

Adres:

Numer telefonu:

Adres e- mail:

Numer świadectwa kwalifikacji (lub równorzędnego dokumentu):

Paralotnia podstawowa (producent, model)

Napęd podstawowy (producent, model/silnik)

Paralotnia dodatkowa – wyłącznie do konkurencji slalomowych (producent, model)

Napęd dodatkowy – wyłącznie do konkurencji slalomowych (producent, model)
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OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na prawne przejęcie odpowiedzialności zgodnie z przepisami
wydanymi przez polskie władze lotnicze za swoje decyzje o lataniu w czasie trwania niniejszych
zawodów i na ponoszenie odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub straty z tego
wynikłe.
Zgadzam się z tym, że żaden lot nie jest obowiązkowy i że będę wykonywał wszystkie loty na
własną odpowiedzialność, a w przypadku rezygnacji z lotu moja decyzja może wpłynąć na zajęte
miejsce w zawodach.
W trakcie zawodów będę miał aktualne ubezpieczenie OC oraz sprawny sprzęt: paralotnię i silnik.
Potwierdzam, że znam i akceptuję w całości regulamin zawodów.
Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
prowadzenia i publikowania wyników zawodów oraz rankingu Polskiej Ligi Motoparalotniowej, który
prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe i współorganizatorów w tym Aeroklub
Polski.
Tym samym wyrażam zgodę na umieszczeniu mojego imienia i nazwiska w formularzu
rejestracyjnym oraz w rankingu PLMP i opublikowanie tych danych na stronach internetowych i w
publikacjach.
Podane dane oraz treść oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Data: …………………………. podpis pilota: ………………………….
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