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55. MISTRZOSTWA POLSKI W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ  

W KLASACH INTERMEDIATE, ADVANCED, UNLIMITED 

 

PISMO ORGANIZACYJNO – WYKONAWCZE 

Leszno, 24 maja 2021 roku 

 

I. ORGANIZACJA ZAWODÓW 

1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2021 w dniach 22-26 czerwca 2021 roku na 

lotnisku w Lesznie odbędą 55. Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej w klasach INTERMEDIATE, ADVANCED, 

UNLIMITED. 

2. Mistrzostwa będą rozgrywane zgodnie z Kodeksem sportowym FAI General Section, Section 6: Aerobatics PART 1, 

krajowymi przepisami dotyczącymi lotnictwa cywilnego, Regulaminem Rozgrywania Zawodów  

w Akrobacji Lotniczej oraz odpowiednimi regulaminami Aeroklubu Polskiego.  

3. Rozpatrywane będą tylko prośby o korektę, zażalenia i protesty złożone zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI – 

General Section.    

4. Wzajemnie wykluczające się regulacje muszą zostać zgłoszone podczas pierwszego briefingu.  

W kwestiach organizacyjnych pierwszeństwo stosowania mają przepisy Regulaminu Rozgrywania Zawodów  

w Akrobacji Lotniczej, w kwestiach sportowych przepisy Kodeksu Sportowego FAI. 

5. Mistrzostwa Polski mogą zostać rozegrane jeżeli zgłosi się minimum 5 zawodników w danej klasie. 

 

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

1. W imieniu Aeroklubu Polskiego organizatorem zawodów zatwierdzonym przez Zarząd Aeroklubu Polskiego jest 

Fundacja Lotnisko Leszno. 

2. Dane adresowe: Fundacja Lotnisko Leszno, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno. 

3. Dane kontaktowe: e-mail: info@lotniskoleszno.pl, telefon: +48 577 215 344. 

 

III. MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

1. Nazwa lotniska: Lotnisko Leszno (kod ICAO: EPLS) 

2. Częstotliwość radiowa dla operacji lotniczych: 122.305 MHz 

3. Współrzędne lotniska: N 51°50’07.0″ E 16°31’21.6″ 

 

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia do udziału w zawodach dokonują sami zawodnicy za delegującego zgodą klubu sportowego (np. 

aeroklubu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021 roku.   

2. Zgłoszeń można dokonać wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej 

www.sport.lotniskoleszno.pl/mpa. 

3. Każdy zawodnik lub w jego imieniu zgłaszający go klub sportowy zobowiązany jest do dokonania obowiązkowej 

opłaty rejestracyjnej (wpisowego) w 1 100 zł na konto Organizatora prowadzone w PKO Bank Polski S.A. nr 46 1020 

3088 0000 8102 0127 6153. W tytule przelewu należy podać nazwę zawodów oraz imię i nazwisko zawodnika (np. 

MPA samolot + imię i nazwisko) 

4. Opłata rejestracyjna (wpisowe) pokrywa ogóle koszty organizacji mistrzostw oraz wyżywienie (lunch) i 100 litrów 

paliwa AVGAS na każdego zawodnika na czas mistrzostw.  

5. Opłata rejestracyjna (wpisowe) nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz innych kosztów osobowych.  

6. Zgłaszający klub sportowy musi posiadać wykupioną na dany rok licencję w dyscyplinie: akrobacja lotnicza.  
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7. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne licencje sportowe FAI, licencje pilota, dziennik  

z aktualnym KWT i KTP z akrobacji, zezwolenie do obniżenia wysokości oraz ubezpieczenie NW z podwyższonym 

ryzykiem.  

8. Za przyjmowanie zgłoszeń oraz ich weryfikację odpowiada w imieniu Organizatora – Dyrektor organizacyjny 

zawodów. 

9. Jury rozpoczyna działanie z chwilą rozpoczęcia zawodów tj. z pierwszym briefingiem. 

 

V. KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ZAWODÓW 

1. Organizacja zawodów:  

▪ Dyrektor organizacyjny zawodów: Michał Graczyk 

▪ Komisja obliczeniowa: Paweł Szczepanowski 

▪ Kierownik lotów: Michał Graczyk 

▪ Kierownik techniczny: Grzegorz Banaś 

2. Przebieg zawodów:  

▪ Kierownik sportowy: Stanisław Szczepanowski 

▪ Przewodniczący Jury: Jerzy Makula 

▪ Główny Sędzia: Maciej Białek 

▪ Asystent Głównego Sędziego – Beata Żurek 

▪ Sędziowie: Zbigniew Żurek, Jerzy Wiśniewski, Adam Pyzik, Andrzej Wesołowski, Wojciech Krupa 

 

VI. ZABEZPIECZENIE ZAWODÓW 

1. Komisję sędziowską, Jury oraz Kierownika sportowego proponuje trener kadry narodowej,  

a wyznacza Komisja Akrobacji Lotniczej. 

2. Dla prawidłowego zabezpieczenia pracy Głównego Sędziego, Jury i Kierownika Sportowego organizator wyznacza 

15 osób do obsługi zawodów (w tym 1 osoba do obsługi kamery). 

 

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Stawiennictwo zawodników, personelu kierowniczego, personelu obsługi i Komisji Sędziowskiej obowiązuje w dniu 

21.06.2021 roku do godziny 18.00 na terenie Lotniska Leszno.  

2. Kierownictwo, Komisja Sędziowska oraz obsługa zawodów, korzystają z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. 

Zjazd sędziów i zawodników dnia 21.06.2021 r. na Lotnisku Leszno. 

3. Zawodnicy zobowiązani są do przesłania elektronicznie programu numer I na adres e-mail: wiazanki@wp.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2021 roku.  

4. Koszty pracy Komisji Sędziowskiej na zawodach pokrywa organizator ze środków własnych 

i z wydzielonych przez Komisję Akrobacji Samolotowej.  

5. W przypadku przekroczenia przyznanych środków, niedobór pokrywa Organizator. 

6. Sprawozdanie z przeprowadzonych Zawodów złoży Dyrektor Aeroklubu po ich zakończeniu do Aeroklubu Polskiego 

wraz z obowiązującym rozliczeniem finansowym. 

7. Do zawodów zostaną zgłoszone samoloty prywatne (Organizator nie zapewnia statków powietrznych). 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Rekomendowane noclegi w okolicy Lotniska Leszno: 

▪ Hotel Ach To Tu (2*, 150 m od Lotniska Leszno, ceny: 1 os. 160 zł / dobra, 2 os. 190 zł / doba, rezerwacje: 

hotel@achtotu.com.pl, śniadanie i parking wliczone w cenę) 

▪ Motel Moja (100 m od Lotniska Leszno, ceny: 1 os. 165 zł / dobra, 2 os. 220 zł / doba, rezerwacje: 

rezerwacje@mojaleszno.pl, śniadanie i parking wliczone w cenę) 

▪ Pokoje wieloosobowe na terenie lotniska (Aeroklub Leszczyński, ceny: od 40 zł / doba, rezerwacje: 

biuro@aeroklub.leszno.pl, tel:  +48 505 492 178) 

▪ Pokoje wieloosobowe na terenie lotniska i pole namiotowe (ceny: od 40 zł / doba,  

rezerwacje: tel: +48 695 370 701, e-mail: jjavgasteam@gmail.com) 
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2. Strefa dla zawodników przygotowana będzie na cały czas zawodów w hangarze lotniczym „metalowym” na 

terenie Lotniska Leszno. Do dyspozycji będą napoje, przekąski, miejsce odpoczynku. 

 

IX. PROGRAM ZAWODÓW 

HARMONOGRAM MISTRZOSTW 

▪ 21.06.2021 - zlot i zjazd zawodników 

▪ 22.06.2021 - godz. 8:00 oficjalna odprawa i otwarcie zawodów  

▪ 22 - 25.06.2021 - od godz. 9:00 do zachodu słońca - rozgrywanie konkurencji  

▪ 26.06.2021 - dzień zapasowy / zakończenie zawodów  

GODZINOWY ROZKŁAD DNIA  

▪ 8.30 - odprawa  

▪ 9:00 - do zachodu słońca - rozgrywanie Konkurencji  

▪ 13.00 - 15.00 - lunch  

 

X. ACRO BOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR ZAWODÓW  

 

 

 

Michał Graczyk 


