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1) KALENDARIUM ZAWODÓW: 
Time Schedule: 

 Początek przyjmowania zgłoszeń:   01.12. 2014 
 Start of Entries submissions: 

 Koniec przyjmowania zgłoszeń:   03.05. 2015 
End of Entries submissions: 

 Data opłacenia wpisowego:    03.05. 2015 
Entry fee deadline: 
Termin weryfikacji zgłoszeń: 04.05. 2015 
  

Rejestracja zawodników:     05.06.2015 w godz. 10.00 – 21.00 
      Registration:  

Odprawa inauguracyjna:    05.06.2015 godz. 20.00   
 Opening Briefing: 

Ceremonia otwarcia zawodów   06.06.2015 godz. 9.00 
 Opening Ceremony: 

Rozgrywanie konkurencji   06.06.-13.06. 2015 (14.06.2015 -rezerwowy) 

 Contest flying 

Dzień rezerwowy z możliwością rozgrywania konkurencji 14.06.2015 (niedziela) 

Ceremonia oficjalnego zakończenia zawodów 14.06.2015 lub w dniu 13.06.2015 po ogłoszeniu 
oficjalnych wyników jeżeli nie będzie rozgrywana konkurencja w dniu rezerwowym. 

 

2) KLASY I LIMITY 
 Classes and limits. 

2.1 Limit uczestników 

Number of competitors 

Maksymalna łączna liczba uczesników ograniczona jest do 130. 

The overall number of competitors in all classes is limited to 130. 

2.2 Zawody będą rozgrywane w następujących klasach: 

 Championship will be held in following classes: 

 
22. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Kobiet w klasie Club-A 

 
22

nd
 National Woman Gliding Championships – OSTRÓW GLIDE 2015Club-A  

 
 
2.2.a. Klasa Klub A – limit 50 zawodników 
 Club-A Class – 50 competitors limit 
 Wymagane wyszkolenie pilota: 
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 Pilot skills required: 
-150 godzin nalotu dowódczego na szybowcach 

 -3000  km przelotów 
 -150 flying hours as pilot in command on gliders 

 -3000km of cross country flights 

 

57. Mistrzostwa Polski 

57
th
 National Gliding Championships – OSTRÓW GLIDE 2015 

2.2.b Klasa Standard – limit 50 zawodników 

 Standard Class – 50 competitors limit 

 Wymagane wyszkolenie pilota: 

 Pilot skills required: 
 -200 godzin nalotu dowódczego na szybowcach 

 -5000km przelotów 

 -200 flying hours as pilot in command on gliders 

 -5000km of cross country flights 

 

2. Krajowe Zawody Szybowcowe. 

2
nd

 National Gliding Contest – OSTRÓW GLIDE 2015 - 18m class 

2.2.c Klasa 18m – limit 50 zawodników 

 18m Class – 50 competitors limit 

 Wymagane wyszkolenie pilota: 

 Pilot skills required: 
 -200 godzin nalotu dowódczego na szybowcach 

 -5000km przelotów 

 -200 flying hours as pilot in command on gliders 

 -5000km of cross country flights 

 

2.3. Zasady kwalifikacji. 

 Qualification procedures. 
 

2.3.1. Na SMP, KZS i SMPK: 

For National Champinships, National Gliding Contest 18m Class and Women National 
Championships 
a) Piloci którzy w terminie (termin przyjmowania zgłoszeń określony na początku PO) 
dokonali zgłoszenia startu w danej klasie zawodów i opłacili wpisowe, kwalifikują się w 
następującej kolejności: 

i) piloci zajmujący wyższe miejsce na LR w klasyfikacji Ogólnej za rok poprzedzający rok 
rozgrywania mistrzostw – warunek ten stosuje się w stosunku do pierwszych 35 miejsc na 
liście kwalifikacyjnej zawodników, 

ii) zwycięzcy CZS i SzPP z poprzedniego sezonu, 
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iii) pozostali piloci zajmujący wyższe miejsce na IGC Ranking List z dnia 01 marca roku 
rozgrywania zawodów (zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową). 

b) Po terminie piloci którzy na liście zgłoszeń znaleźli się na miejscu dalszym niż 50 
otrzymują status rezerwowych, z zachowaniem kolejności zgodnie z kryterium kwalifikacji 
3.7.1.a.iii. Piloci zgłoszeni po terminie zostają dopisani do listy rezerwowych w kolejności 
zgodnej z datą wpłaty wpisowego (w przypadku tej samej daty ma zastosowanie kryterium 
kwalifikacji 3.7.1.a.iii). Pilot rezerwowy może zastąpić zawodnika z listy 
zakwalifikowanych, który zrezygnuje ze startu po ww. terminie. 

c) Jeżeli w terminie nie został przekroczony limit zawodników w klasie, zostaną 
dopuszczani piloci zgłoszeni w terminie późniejszym.  

Obowiązuje kolejność zgodnie z datą wpłaty wpisowego (w przypadku tej samej daty ma 
zastosowanie kryterium kwalifikacji 3.7.1.a.iii).  

d) Jeżeli po terminie, zdobywca Tytułu Szybowcowego Mistrza Polski w danej klasie w 
roku poprzedzającym zawody, znalazł się na liście zgłoszeń na miejscu dalszym niż 50, 
otrzymuje on prawo startu w zawodach jako dodatkowy pilot ponad określony limit Jest to 
indywidualny przywilej i w przypadku rezygnacji ze startu prawo to nie przechodzi na 
innych pilotów i nie powiększa limituilości zawodników. 

e) Organizator zwraca zawodnikowi wpłacone wpisowe, w przypadku jego rezygnacji ze 
startu przed upływem terimu przyjmowania zgłoszeń. Organizator zwraca wpłacone 
wpisowe zawodnikom niezakwalifikowanym 
a) Pilots that submitted an entry and paid the entry fee before deadline (as specified at the 
beginning of the PO) qualify in the following order: 
i) pilots that placed higher on the Polish Ranking List for the previous year – this applies to 
the first 35 qualifying pilots 

ii) winners of the Polish Gliding Cup (SzPP) and CZS from the previous season 

iii) pilots that placed higher on the IGC ranking list from 1st of march of the current year 
(Approved and accepted by the Polish Gliding Commission) 

b) after deadline pilots that placed lower than 50th place will be assigned the status of 
“reserve pilots”, their position on the list assigned as for the paragraph 3.7.1.a 

Pilots that submit an entry after deadline will be assigned “reserve pilot” status, their placing 
depending on entry fee submission date in case of the same date qualifying criteria from 
paragraph 3.7.1.a.ii.) Reserve pilots can qualify if one of the pilots previously qualified 
resigns from competing. 

c) if after deadline competitors limit is not met organizer will accept entries submitted at a 
later date. Their placing depending on entry fee submission date (in case of the same date 
qualifying criteria from paragraph 3.7.1.a.ii.) 
d) if the current Polish champion in a given class is assigned reserve pilot status he or she 
qualifies as an extra competitor and is not counted among the 50 competitors limit. It is an 
individual privilege of the Polish Champion and is not passed on to other pilots in case of 
withdrawal 
e) if the competitor withdraws before deadline the organizer returns the entry fee in full. If 
the competitor does not qualify the organizer returns the entry fee 
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3. ZGŁOSZENIA 
 Entries. 

Zgłoszenia będą się odbywały wyłącznie poprzez stronę internetową.  
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 03.05.2015. Jeżeli po tym terminie ciągle dostępne będą 
wolne miejsca, organizator może przyjąć zgłoszenie zawodnika po indywidualnym 
rozpatrzeniu sprawy. 

Entries will be accepted through website only.  
Entries will be accepted until 03.05.2015. If there are still free spots for competitors after 
that date, entries can still be accepted at the organizers discretion. 

 

4. MIEJSCE ROZGRYWANIA: 
Location of the Event: 

Nazwa lotniska  Lotnisko Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie – EPOM 
Airfield name 

Częstotliwość Kierownika Lotów   122,20 MHz 
Frequency 

Szerokość geograficzna    51 42’06’’N 
Latitude 

Długość geograficzna     017 51’03’’ E 

Longitude 

 Wysokość      142 m AMSL (QNH) 

 Elevation 

 

5. OPŁATY: 
Fees: 

Wpłata wpisowego musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 03.05.2015 (decyduje 
data wpływu pieniędzy na konto Aeroklubu Ostrowskiego ). W razie wycofania się 
zakwalifikowanego zawodnika w terminie późniejszym niż 03.05.2015 wpisowe nie 
będzie zwracane. 

Entry Fee has to be transferred to the organizer’s account until 03.05.2015, with all 
transfer fees covered by the competitor. If a competitor that is qualified will resign 
from participating in the competition after 03.05.2015 the entry fee will not be 
refunded. 

Koszty uczestnictwa: Zawodnik lub Aeroklub Regionalny pokrywają następujące koszty: 

- wpisowe SMPK - 400,- PLN od jednego szybowca; 

- wpisowe SMP i KZS- 550,- PLN od jednego szybowca 

- hole: 160,- PLN za jeden hol na 600 metrów.* 

- opłata za start: 30 PLN - dotyczy szybowców posiadających silnik umożliwiający start, 
tylko w przypadku samodzielnego startu, 

*- za 4 hole opłata wymagana z góry (najpóźniej przed rejestracją w biurze zawodów) 
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Participation costs:  

- entry fee Women Nationals - 400,- PLN per glider, 

- entry fee Ostrów Glide - 550,- PLN per  glider 
- towing fee - 160,- PLN per one 600 m high tow* 
- start fee of 30,- PLN for self launching gliders (in case of self launch) 
* - first 4 aerotows have to be paid in advance before registration 
 

6. ADRES ORGANIZATORA I KONTA BANKOWE 
 ADDRESS OF THE ORGANIZERS: 

Adres   Aeroklub Ostrowski, Michałków skryt.poczt.126, 63-400 Ostrów Wlkp 
Telefon \Fax  +48 62 735 20 23 
e-mail:   info@ostrowglide.pl 
internet:   www.ostrowglide.pl  
 

 Konto bankowe (PLN): BZ WBK S.A. 1o/Ostrów Wlkp nr 02 1090 1160 0000 0000 1600 9522 
Konto bankowe (EURO):  PL 10 1090 1160 0000 0001 1773 9001 

Bank account (PLN): NRB: PL 02 1090 1160 0000 0000 1600 9522 

Bank account (EURO): NRB: PL 10 1090 1160 0000 0001 1773 9001 

BIC (SWIFT CODE):  WBKPPLPP  

 

7. NOCLEG I WYŻYWIENIE 

Acomodation and Food 

7.1 Noclegi: 

Accomodation 

7.1.1 Pole namiotowe/  

  Camping site 

Na lotnisku znajduje się pole kempingowe (lotnisko) 

There is a camping site at the airfield 

Hostel 

  Hostel 

Na lotnisku znajduje się hostel na ok 50 miejsc. 

There is a hostel at the airfield of about 50 person capacity. 

7.1.3 Hotele 

  Hotels 

Lista hoteli w pobliżu lotniska będzie dostępna na stronie zawodów. 

List of hotels nearby will be availible at our website. 

7.2 Wyżywienie 

   Food 
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Na lotnisku znajduje się restauracja. Dostępne będą pakiety żywieniowe. Gwarantujemy 
wydanie ciepłego obiadu z karnetu wieczorem po powrocie z pola etc. 

There is a restaurant at the airfield. There will be food package deals availble - it will be 
possible to have a dinner served even late in the evening in case of outlanding etc. 

 

8. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 
Competition Officials:   

Dyrektor Zawodów   Tadeusz Malarczyk  dyrektor@aeroklub.osw.pl 
Competition Director 

Kierownik Sportowy   Tomasz Krok   tomkrok@wp.pl 

Task Setter 

Sędzia Główny   Wojciech Batog  wojciech.batog@gmail.com 
Chief of Scorers 
Zastępca sędziego   Paweł Kaczmarek  pawel@wtz.krotoszyn.pl 
Deputy Scorer 

Kierownik Lotów   Jacek Wasiak         wyszkolenie@aeroklub@osw.pl 
Chief of Operations & Logistic 

Szef Techniczny Zawodów    Antoni Kierzkowski  aeroklub@osw.pl 
Chief of Technical Staff 

Główna Księgowa   Agnieszka Zembska  aero.ostrowski@wp.pl 
Chief of Administration 

Komisarz Zawodów   TBD 

Referee 
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