
 Karkonoskie Stowarzyszenie         oraz Aeroklub Częstochowski
Szybowcowe

Zapraszają szybowników wraz rodzinami na 
Majówkę Szybowcową 
27 kwiecień- 05 maj 2019

I. Organizatorzy 

Majówka Szybowcowa organizowana jest przez Aeroklub Częstochowski oraz Karkonoskie Stowarzyszenie 
Szybowcowe 
 
II. Miejsce i lokalizacja 

Aeroklub Częstochowski
Nazwa lotniska (kod ICAO) …................... RUDNIKI, EPRU 
Częstotliwość AFIS ................................... 122,8 MHz (RUDNIKI RADIO) 
Szerokość geograficzna: .............….........… 50° 53’ 10.8” N
Długość geograficzna: .............….........…… 019° 12’ 08.9”E 
Elewacja ................................................... 262 m AMSL 
Adres ........................................................ Lotnisko Rudniki   Kościelec, ul Jana Pawła II 101    42-240 Rudniki 
Kontakt tel / mail………….……………………….. 730 995 769     /  dyrektor@aeroklub.czest.pl 
Wymiary, kierunki geograficzne oraz rodzaj nawierzchni drogi startowej.
Droga startowa nr 1 – główna droga startowa o nawierzchni sztucznej oznaczona jako 26/08 (DS1)
Wymiary pasa drogi startowej: 2120 x 80 m
Wymiary drogi startowej: 1800 x 60
Kierunek GEO/MAG: 262° – 082°/257° – 077°
Próg głównej drogi startowej DS1 został przesunięty o 200 m w kierunku zachodnim. 
Droga startowa nr 2 – droga startowa bez nawierzchni sztucznej, oznaczona jako 26R/08L (DS2)
Wymiary pasa drogi startowej: 780 x 280 m
Wymiary drogi startowej 720 x 240 m
Kierunek GEO/MAG: 262° – 082°/257° – 077°
Droga startowa nr 3 – bez nawierzchni sztucznej, oznaczona jako 26L/08R (DS3)
Wymiary pasa drogi startowej: 1920 x 180 m
Wymiary drogi startowej: 1800 x 140
Kierunek GEO/MAG: 262° – 082°/257° – 077°

ZGŁOSZENIA:
KSS Jeżów
Adres e-mail ............................................. kssjezow@gmail.com 
Adres stron internetowych ....................... www.kssjezow.pl   aeroklub-czestochowa.org.pl/ 
konto bankowe KSS  - WPISOWE …………... 33 2490 0005 0000 4500 8017 3776

z dopiskiem „Obóz Częstochowa 2019”
III. Terminarz 

Początek przyjmowania zgłoszeń elektronicznych...... 15.03.2019 r.
Rejestracja uczestników i sprzętu …….............………..… od 27.04.2018 r., od godziny 08:00. 
Safety briefing i pierwsza odprawa .....................…….. 27 kwiecień 2019  (sobota), godz. 10:00 
Oficjalne zakończenie ...........................……................. 05 maj 2019 (niedziela)

Uwaga: 
Uczestnicy Obozu obowiązani są posiadać ważną licencję, badania lotnicze oraz inne dokumenty wymagane przepisami
lotniczymi, których okres ważności jest nie krótszy niż do 05.05.2019
Piloci przybyli z własnym sprzętem obowiązani są posiadać ważną polisę OC i NW oraz wymagane przepisami 
dokumenty. Piloci podpisują oświadczenie o przygotowaniu szybowca do lotów i posiadaniu kompletu wymaganych 
prawem i przepisami dokumentów. Za prawdziwość danych i sprawność sprzętu odpowiedzialny jest pilot. 

http://aeroklub-czestochowa.org.pl/
http://www.kssjezow.pl/


IV. Kadra 
Skład osobowy kadry ogłoszony zostanie przez Organizatora na odprawie inauguracyjnej. Przewidywana obsada:
1. Piotr Borowik …..…............................................ Dyrektor Obozu 
2. Jacek Bogatko, Przemysław Bartczak, Marek Korneć, Robert Podlejski      -   Instruktorzy
3. Przemysław Bartczak ......................................... Meteo, Task setter 
4. Robert Lara......……... .........................................  Kierownik organizacyjny 

V. Cele Szybowcowej Majówki Rudniki 2019
1. Organizacja czasu wolnego i dobra zabawa
2. Integracja środowiska lotniczego; 
3. Podnoszenie bezpieczeństwa latania; 
4. Podniesienie kwalifikacji pilotów w zakresie latania przelotowego i akrobacyjnego;
5. Uzyskanie warunków do odznak FAI.
6. Trening w lataniu przelotowym. 

VI. Minimalne wymagania dla uczestników Majówki Szybowcowej
1. Ważna licencja pilota szybowcowego, orzeczenie lotniczo-lekarskie, oraz książka pilota szybowcowego 
potwierdzająca ważność KUP oraz KWT (dla sprzętu A.Cz.)
2. Uprawnienie do startów za samolotem lub/i za wyciągarką.
3. Uprawnienie do wykonywania lotów na typie szybowca, na którym pilot wykonywać będzie loty. 
4. Komplet dokumentów szybowca oraz wymagane prawem ubezpieczenia – dla osób z własnym sprzętem. 
Dodatkowo zalecane są: 
1. Aktualna mapa lotnicza Polski w skali 1:500 000. 
2. Posiadanie rejestratora GNSS zatwierdzonego przez IGC FAI z ważnym skalowaniem sondy ciśnieniowej, lub jako 
minimum – dowolny odbiornik GPS umożliwiający rejestrację przelotów.

VII. Warunki uczestnictwa 

1.  Wypełnienia zgłoszenia zawierającego następujące dane: 
         Imię i nazwisko, / adres e-mail / kontaktowy nr telefonu / nalot całkowity / typ szybowca,
2. Dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa do Biura Obozu niezwłocznie po przybyciu.
3. Wpłata wpisowego w wysokości 150 PLN na rachunek KSS Jeżów (w tytule przelewu: Obóz Częstochowa 2019).
4. Rzetelne rozliczenie się za loty i noclegi, w kasie A.Cz. lub przelewem na rachunek Aeroklubu Częstochowskiego

 Uczestnik pokrywa następujące koszty: 
= > Wpisowe 

na cały Obóz - 150 zł
Opłata za „jednodniowy udział” w Obozie - 50 zł 

= > Koszty startów 
Hol za samolotem po kręgu („krótki krąg”) - 90 zł. 
Hol za samolotem na 500 m - 120 zł 
+ za każde dodatkowe 100 m - 20 zł. 

=>  Koszty zakwaterowania (w cenie łazienka, prysznic, toaleta oraz pomieszczenie socjalne)
Miejsce pod namiot, przyczepę, kemping na lotnisku - 11 zł od osoby za dobę
Nocleg w hoteliku na lotnisku - 40 zł od osoby za dobę 
Opłata za nocleg w namiocie, przyczepy,i kemping - 10 zł od osoby za dobę.                                              
Opłata za przyłącze energetyczne -               7 zł doba                                                                      

=> Koszty żywienia. Istnieje możliwość korzystania z wyżywienia (pyszne śniadania i obiady) w barze na lotnisku. 
=>  Dodatkowo uczestnicy korzystający ze sprzętu Organizatora pokrywają koszty jego wynajmu:

 Szybowce jednomiejscowe – 120 PLN za godzinę lotu 
 Szybowiec Puchacz –  120 PLN za godzinę lotu, 
 Szybowiec Janus - 120 PLN za godzinę lotu

 
XIII. Załączniki 
1. Deklaracja uczestnictwa w Majówce Szybowcowej Rudniki 2019 


