II SPADOCHRONOWE MISTRZOSTWA POPS ZPS
W CELNOŚCI LĄDOWANIA na SPADOCHRONACH KLASYCZNYCH
XXV SPADOCHRONOWE MISTRZOSTWA INOWROCŁAWIA
30.08-01.09.2019

1. Konkurencja : - skoki spadochronowe na celność lądowania
2. Miejsce i termin zawodów : lotnisko Aeroklubu Kujawskiego
Finały i HIT & ROCK na Tereni TĘŻNI SOLANKOWYCH
3. Uczestnicy przyjazd lotnisko Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu ul. Toruńska 160 - weryfikacja
4. Klasyfikacja:
a. indywidualna:
- POPS w klasyfikacji jako Mistrzostwa ZPS oraz HIT & ROCK
- Mistrzostw Inowrocławia- wychowanków sekcji Aeroklubu Kujawskiego i IV Oddz. ZPS spadoch. szybkie
b. drużynowa- Mistrzostw POPS nazwa drużyny Oddz. ZPS lub Klubu minimum 5 drużyn – 3 osobowych
5. Wymagane dokumenty : - ubezpieczenie OC - świadectwo kwalifikacji
6. Wyposażenie zawodnika komplet spadochronów z automatem oraz ważnymi dokumentami
7. Zgłoszenia ,, e-mailem” do 31.07.2019 r. organizator proponuje :
a. wpisowe 100zł- udział w zawodach oraz rezerwacja noclegów i wyżywienia od 31.07. 2019 r.
b. dopłata 150zł w dniu przyjazdu: wyżywienie i noclegi 30.08 do01.09. 2019r oraz skoki treningowe
w dniu 30.09.2019r.
c. zwrot 50zł z wpisowego(100zł) przy rezygnacji z udziału w zawodach do 25.08.2019 r.
d. planujemy udział 30 zawodników (nalot na MI-2 i rezerwacje rezerwacje hoteli)
8. Skoki :
a. Piątek dnia 30.08.2019 od godz. 1200 -- 1800skok treningowy z MI-2 –przyjazd i weryfikacja od godz.10.00
z MI-2 bezpłatnie, Cessna 182- 50zł/skok
b. Sobota dnia 31.08.2019 godz. 900 odprawa zawodników i otwarcie zawodów skoki zawodnicze
c. Niedziela dnia 01.09.2019 godz. 1200 koniec skoków zawodniczych
godz. 1300 wręczenie nagród i zakończenie Zawodów.
10. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki i uszkodzenia sprzętu
mogące się wydarzyć w czasie trwania zawodów.
Zawodnik poprzez zgłoszenie udziału w zawodach przyjmuje do wiadomości warunki
uczestnictwa w zawodach!
11. Wpłata wpisowego: IV Oddz. ZPS w Inowrocławiu nr konta: 27 8149 0000 0023 0609 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu ul. Solankowa 11 88-100 Inowrocław
12. Zgłoszenie – formularz na e-mail ; zpsino@interia.pl Regulaminy zawodów;
 INFORMACJA //zpsinowroclaw.pl/ Spadochronowych Mistrzostw POPS w Celności Lądowania ZPS
14. poniedziałek 26.08.2019 zamknięcie listy zawodników potwierdzenie zgłoszenia

na zwody, do MON i rezerwacji noclegów ,,e-mailem” do zawodników
Inowrocław czerwiec 2019 r.

Organizator IV Oddz. ZPS

