Biuletyn nr 1.

FAI CIMA World League Cup
Polish Open National Paramotor Championships
16 Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski
2 Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Polski
Polska Liga Motoparalotniowa
Radom – lotnisko Piastów
Termin: 8-15 czerwca 2014 r
Miejsce:
Lotnisko Aeroklubu Radomskiego – Lotnisko Piastów.
26-666 Jedlińsk
http://www.aeroklub.radom.pl/index.php?page=informacje

Organizatorzy:

Aeroklub Radomski
Komisja Mikrolotowa Aeroklubu Polskiego
Paramotor Team Poland
Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe

Kontakt : Adam Paska adampaska@kadrappg.pl +48 501 122 710
Dyrektor Sportowy: Adam Paska
Strona www zawodów: www.kadrappg.pl
Rejestracja zawodników: http://psp.org.pl/profil/
Rejestracja zawodników:
Internetowa na stronie PSP - http://psp.org.pl/profil/ oraz przed zawodami
w dniu 8 czerwca 2014 od godziny 14.00 do godziny 20.00 w Biurze
Zawodów.
Przebieg konkurencji :
Konkurencje dla 16 MPMP i 2 MPSMP, mogą być rozgrywane naprzemiennie
w dniach od 9 do 14 czerwca w zależności od warunków pogodowych. Dzień
15 czerwca (niedziela) jest dniem rezerwowym.

Pierwszy briefing :
godzinie 20.00 - 8 czerwca (niedziela) sala odpraw Aeroklubu Radomskiego.
Warunki uczestnictwa:
 Posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacji upoważniającego do
wykonywania lotów na posiadanym PPG / PPGG lub dokumentu
zagranicznego upoważniającego do wykonywania takich lotów
 Licencja Sportowa FAI*
 Ważne ubezpieczenie OC w związku z wykonywanymi lotami
 Podpisanie karty rejestracyjnej zawodnika w dniu rejestracji
 Posiadania sprawnego technicznie skrzydła i silnika
* zawodnicy nie posiadający licencji sportowej FAI (NAC), będą
dopuszczeni do udziału w zawodach, ale nie będą klasyfikowani w WLC,
16 MPMP oraz w 2 MPSMP. Uzyskane przez nich punkty w klasyfikacji
będą uwzględnione w rankingu PLMP.

Wpisowe:
75 euro (300 zł) należy wpłacać na konto :
Aeroklub Polski
BANK BGŻ
19 2030 0045 1110 0000 0253 5440
W tytule proszę wpisać: MP PPG.
Wpisowe należy wpłacić do dnia 30 maja 2014 roku.
W dniu 8 czerwca można będzie dokonać opłaty wpisowego podczas
rejestracji z tym że, opłata będzie wynosiła 100 euro (400 zł).

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników we własnym zakresie.
W pobliżu lotniska znajduje się motel „U Grubego”. ul. Warszawska 98/100
Wielogóra
26-660 Jedlińsk

http://motelugrubego.pl/pl/firma.html

Ceny:
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 100 zł
Pokój dwu i trzyosobowy ze śniadaniem – 60 zł od osoby
Pokój czteroosobowy ze śniadaniem - 50 zł od osoby
Apartament – 200 zł
Uwaga !!! ceny specjalne !!! przy rezerwacji podajemy hasło: Aeroklub
Radomski - Mistrzostwa Polski.
Camping OSiR Jedlińsk ul. Warszawska 1 (ok. 5 km od lotniska)

Ceny:
Domek 4 osobowy z łazienką – 140 zł doba
Pokój 2 osobowy (podwójne łóżko) bez łazienki – 45 zł doba
Pokój 3 osobowy bez łazienki – 70 zł doba
Domek 5 osobowy – 110 zł doba
Namiot – 6 zł + 7 zł od osoby doba
Parking samochodu - 3 zł doba

Przyczepa lub camper 10 zł + 9 zł 1 osoba doba
W okolicy jest spora ilość innych hoteli, pensjonatów oraz ośrodków
agroturystyki.
Uwaga !!! nie jest możliwe nocowanie na terenie lotniska.
Planowane jest uruchomienie cateringu na lotnisku. (Restauracja U Grubego)
Obiad – 15 do 22 zł
Kolacja -15 zł

Rejestratory GPS:
Zalecane jest posiadanie rejestratorów typu AMOD lub MLR, w wypadku
innych urządzeń prosimy o zabranie kabli do ich podłączenia do komputera
oraz sterowników, za sczytanie track – ów z takich urządzeń odpowiada ich
użytkownik. Przypominamy że zapis rejestratora (GPS-a) musi odbywać się w
funkcji czasu, a nie w funkcji drogi.
Klasyfikacja:
Zawody zostaną rozegrane w 4 klasach : PF1, PL1, PF2 i PL2. W wypadku
uczestnictwa w klasie mniej niż 3 załóg ( klasy PF2 i PL2 ) obie te klasy mogą
być klasyfikowane łącznie.
Podczas zawodów zostaną wyłonieni zwycięzcy:
WLC Polish Open National Paramotor Championships 2014 – w ramach 16
MPMP oraz 2 MPSMP.
Mistrzowie Polski w ramach 16 MPMP
Mistrzowie Polski w 2 MPSMP
Punktacja do rankingu PLMP 2014 będzie składała się z punktów zdobytych
w ramach 16 MPMP dla rankingów nawigacyjnego, ekonomicznego,
sprawnościowego oraz open dla wszystkich klas, punkty zdobyte w ramach
2 MPSMP będą liczone tylko w klasyfikacji sprawnościowej dla wszystkich
klas. Punkty zdobyte w ramach Mistrzostw Polski to + 50% w stosunku do
innych edycji Ligi.

Uwaga !!!
Wyniki uzyskane przez pilotów nie posiadających Licencji Sportowej FAI, będą
umieszczone tylko w klasyfikacji Open, i nie będą przekazane do rankingu
WLC prowadzonego przez CIMA FAI.
Dyrektor Sportowy
Adam Paska

