IX. Regulamin Rekordów Polski
wersja 16.05.2020
Załącznik nr 1

Zgłoszenie Szybowcowego Rekordu Polski
Polish National Gliding Record Claim

A. Dane lotu Flight data
Data lotu (DD.MM.RRRR)
Date of flight (DD.MM.YYYY)

Miejsce i kraj startu
Place and country of takeoff

Metoda startu

hol za samolotem
wyciągarka winch

Launch method

aerotow

samostart self-launch
inny:
other: ...................................

Elewacja miejsca startu (metry)
Takeoff site elevation (meters)

Data (DD.MM.RRRR) i sposób zgłoszenia wstępnego
Preliminary record notice date and communication medium used

Imię i nazwisko osoby, do która odebrała zgłoszenie wstępne
Name and surname of person who received preliminary record notice

B. Pilot Pilot
Nazwisko, imię
Narodowość

Family name, given name

Nationality

Data urodzenia (DD.MM.RRRR)
Date of birth (DD.MM.YYYY)

Nr licencji sportowej FAI
FAI sporting licence no.

Aeroklub (zgodnie z licencją sportową)
Aeroclub (according to sporting licence)

E-mail (do kontaktu w sprawie zgłoszenia)
E-mail (for contacts regarding the claim)

C. Załogant / pasażer Crew / passenger
Nazwisko, imię
Narodowość

Family name, given name

Nationality

Data urodzenia

Date of birth (DD.MM.YYYY)

Nr licencji sportowej FAI (jeśli posiada)
FAI sporting licence no. (if possesed)

Kraj wydania licencji sportowej FAI
Country which issued FAI sporting licence

D. Szybowiec Glider
Typ

Type

Rozpiętość

Wingspan

Nr rejestracyjny

Registration

Napęd (silnik)

brak none
spalinowy piston
elektryczny electric

Means of propulsion (engine)

odrzutowy jet
FES front electric sustainer
inny:
other: .....................................

E. Kontrolowane rejestratory lotu Controlled Flight Recorders
Producent i model
Numer seryjny

Manufacturer and model

Serial number

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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F. Zgłaszane rekordy Claimed records
Odległość
deklarowana:
Declared distance:

Typ rekordu
Record type

Klasy i kategorie
Classes and categories

Zgłaszany wynik

Odległość
dowolna:
Free distance:

Prędkość:
Speed:

Inny:
Other:

docel-powrót 300km

trójkąt 300km

300km out & return

300km triangle

free straight

docel-powrót 500km

trójkąt 400km

docel-powrót

500km out & return

400km triangle

out & return

docel-powrót 1000km

trójkąt 500km

trójkąt

1000km out & return

500km triangle

triangle

trójkąt 100km

trójkąt 750km

z maks. 3 PZ

100km triangle

750km triangle

trójkąt 200km

trójkąt 1000km

200km triangle

1000km triangle

po prostej

po prostej

straight to goal

docel-powrót
out & return

trójkąt
triangle

z maks. 3 PZ
3 TP

3 TP

.........................
.........................
.........................

DOG
DOF
DOJ

D15G
D15F
D15J

D13G
D13F
D13J

DUG
DUF
DUJ

DOG-PL
DOF-PL
DOJ-PL

D15G-PL
D15F-PL
D15J-PL

D13G-PL
D13F-PL
D13J-PL

DUG-PL
DUF-PL
DUJ-PL

Claimed result

Trasa (nazwy lub opisy punktów trasy)
Route (waypoints names or descriptions)
Odległość
deklarowana:
Declared distance:

Typ rekordu
Record type

Klasy i kategorie
Classes and categories

Zgłaszany wynik

Odległość
dowolna:
Free distance:

Prędkość:
Speed:

Inny:
Other:

docel-powrót 300km

trójkąt 300km

300km out & return

300km triangle

free straight

docel-powrót 500km

trójkąt 400km

docel-powrót

500km out & return

400km triangle

out & return

docel-powrót 1000km

trójkąt 500km

trójkąt

1000km out & return

500km triangle

triangle

trójkąt 100km

trójkąt 750km

z maks. 3 PZ

100km triangle

750km triangle

trójkąt 200km

trójkąt 1000km

200km triangle

1000km triangle

po prostej

po prostej

straight to goal

docel-powrót
out & return

trójkąt
triangle

z maks. 3 PZ
3 TP

3 TP

.........................
.........................
.........................

DOG
DOF
DOJ

D15G
D15F
D15J

D13G
D13F
D13J

DUG
DUF
DUJ

DOG-PL
DOF-PL
DOJ-PL

D15G-PL
D15F-PL
D15J-PL

D13G-PL
D13F-PL
D13J-PL

DUG-PL
DUF-PL
DUJ-PL

Claimed result

Trasa (nazwy lub opisy punktów trasy)
Route (waypoints names or descriptions)
Odległość
deklarowana:
Declared distance:

Typ rekordu
Record type

Odległość
dowolna:
Free distance:

Prędkość:
Speed:

Inny:
Other:

docel-powrót 300km

trójkąt 300km

300km out & return

300km triangle

free straight

docel-powrót 500km

trójkąt 400km

docel-powrót

500km out & return

400km triangle

out & return

docel-powrót 1000km

trójkąt 500km

trójkąt

1000km out & return

500km triangle

triangle

trójkąt 100km

trójkąt 750km

z maks. 3 PZ

100km triangle

750km triangle

trójkąt 200km

trójkąt 1000km

po prostej

po prostej

straight to goal

docel-powrót
out & return

trójkąt
triangle

z maks. 3 PZ
3 TP

3 TP

200km triangle

Klasy i kategorie
Classes and categories

Zgłaszany wynik

.........................
.........................
.........................

1000km triangle

DOG
DOF
DOJ

D15G
D15F
D15J

D13G
D13F
D13J

DUG
DUF
DUJ

DOG-PL
DOF-PL
DOJ-PL

D15G-PL
D15F-PL
D15J-PL

D13G-PL
D13F-PL
D13J-PL

DUG-PL
DUF-PL
DUJ-PL

Claimed result

Trasa (nazwy lub opisy punktów trasy)
Route (waypoints names or descriptions)
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G. Komisarz Sportowy Official Observer
Nazwisko, imię

Family name, given name

Kraj, który wydał uprawnienia Komisarza
(jeśli inny niż Polska, dołącz potwierdzenie
uprawnień)
Country which appointed OO's (if other than Poland,
attach confirmation of appointment)

Nr uprawnienia

OO's appointment number

E-mail (do kontaktu w sprawie zgłoszenia)
E-mail (for contacts regarding the claim)

H. Oświadczenia Komisarza Sportowego Official Observer's certificates
Oświadczam, że dane w częściach A-G formularza
zostały przeze mnie zweryfikowane.

I certify that all data in parts A-G of this form were
verified by me.

Oświadczam, że wszystkie kontrolowane rejestratory
lotu zostały mi zgłoszone przed startem. Dokonałem
czynności kontrolnych przed i po locie zgodnie z ich
wymogami certyfikacyjnymi.

I certify that all controlled Flight Recorders were
listed to me before the flight. I have conducted preand post-flight control actions as required by FR's
certificates.

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy
zgłaszany lot odbył się w zgodzie z przepisami
lotniczymi.

I certify that, to my best knowledge, claimed flight
was performed without violation of aviation law.

(dot. klas D15, D13, DU) Oświadczam, że szybowiec (D15, D13, DU classes only) I certify that glider met
spełniał ograniczenia dla zgłaszanej klasy.
any requirements of claimed classes. This was
Stwierdziłem to przez (opisać metodę sprawdzenia): confirmed by (describe method of checking):

(dot. motoszybowców) Opis metody kontroli pracy
napędu:

(motorgliders only) Description of engine control
method:

(dot. rekordów juniorów) Daty urodzenia osób na
pokładzie sprawdziłem na podstawie (podać tylko
rodzaje dokumentów):

(junior records only) I have checked dates of birth of
all persons on board using (list types of documents
only):

..........................................................................................................................................................................

Data: .................................

Podpis Komisarza: ......................................................

Date

Official Observer's signature
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I. Obowiązkowe załączniki Mandatory attachments
•

plik IGC z każdego kontrolowanego rejestratora
IGC file from each controlled flight recorders

•

skalowanie każdego zgłoszonego rejestratora
calibration chart for each controlled flight recorders

•

dla lotów poza Polską: potwierdzenie uprawnień Komisarza w kraju lotu (można użyć Formularza E
dla rekordów IGC, wypełnionego w części 1)
for flights outside Poland: confirmation of OO's appointment in the country of flight (Part 1 of IGC Record Form E is
acceptable)

J. Załączniki opcjonalne Optional attachments
•

relacja z lotu (zdjęcia, opowiadanie)
narrative of the flight (photos, written story)

•

jeśli lot kontrolowało kilkoro Komisarzy: osobne oświadczenia każdego z nich wskazujące, które
elementy lotu kontrolowali; oświadczenia powinny zawierać dane identyfikacyjne i kontaktowe
Komisarzy
if flight was controlled by more than one OO: separate certificates from all of them indicating which elements were controlled
by who; certificates shall include OO's personal and contact data

K. Oświadczenia Pilota Pilot's statements
Wyrażam zgodę na publikację załączonej relacji z lotu:

TAK

NIE

Oświadczam, że dane we wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zgłaszany wyczyn został
wykonany zgodnie z Regulaminem Rekordów Polski, a lot odbył się bez przekraczania ograniczeń
eksploatacyjnych szybowca ani przepisów lotniczych, w szczególności dotyczących przestrzeni powietrznej
i lotów nocnych.
Oświadczam, że byłem dowódcą statku powietrznego w czasie całego lotu rekordowego.

Data: .................................

Podpis Pilota: ..............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zarejestrowania, zarchiwizowania
i upublicznienia mojego wyczynu sportowego objętego niniejszym wnioskiem. Jednocześnie oświadczam, że
zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne. Przyjmuje do wiadomości, że cofnięcie zgody będzie równoznaczne z usunięciem rekordu
z rejestru.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Aeroklub Polski
z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39. tel. 22 556 73 00; e-mail:
biuro@aeroklubpolski.pl Dane zbierane są wyłącznie w celu prowadzenia dokumentacji sportowej.
Podanie danych jest dobrowolnie, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia wyczynu. Dane nie będą
przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podania do wiadomości publicznej: wartości rekordu, imienia
i nazwiska pilota, jego przynależności klubowej, daty, miejsca i trasy lotu, typie i znakach rejestracyjnych
szybowca, informacji o statusie rekordu oraz elektronicznego zapisu lotu. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Data: .................................

Podpis Pilota: ..............................................................

