
 

 

 

                                     

 

 
 

 
 

 

         
        Częstochowa, 2022-09-15  
 

 
Aeroklub Częstochowski ,  Komisja Samolotowa Aeroklubu Polskiego 

oraz firma UNIMOT S.A.   
zapraszają  na  

XV Jurajskie Zawody Samolotowe ANR im. Piotra Sikorskiego 
 

 

Organizator zawodów:  Aeroklub Częstochowski  
Termin rozgrywania zawodów: 28.09-02.10.2022r.  

Miejsce rozgrywania: lotnisko Rudniki  
 
 

I. Informacje ogólne 
1. Zgodnie z kalendarzem imprez Aeroklubu Polskiego na rok 2022, w dniach 28.09-02.10.2022 r. na 

lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach, zostaną przeprowadzone zawody samolotowe 
pod nazwą  XV Jurajskie Zawody Samolotowe ANR im. Piotra Sikorskiego, zwane dalej JZSANR. 

2. Organizatorem zawodów jest Aeroklub Częstochowski, przy współudziale Komisji Samolotowej 
Aeroklubu Polskiego, zgodnie z zawartą umową. 

3. Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
4. Zawody są przygotowaniem załóg Kadry Narodowej do imprez sportowych w lataniu ANR.  

 
II. Kierownictwo zawodów/ Kadra sędziowska  
1. W skład kierownictwa zawodów wchodzą: 

• Anna Messyasz – kierownik zawodów, 
• Marcin Skalik – sędzia główny, 
• Maciej Białek – sędzia lądowań,  
• Małgorzata Skalik – operator kamery,  
• Agata Skalik – technik transmisji, 
• Krzysztof Pyrkosz – technik transmisji.  

 
III. Regulamin zawodów, wyposażenie zawodnicze 
1. Zawody będą rozgrywane w załogach: jedno (I pilot) lub dwuosobowych (pilot i nawigator). 
2. W ramach treningu do zawodów przewiduje się rozegranie dwóch konkurencji ANR jednego dnia. 
 W ramach zawodów przewiduje się rozegranie czterech konkurencji ANR w oparciu o regulamin 

zawodów ANR  (Rules and Regulations AIR NAVIGATION RACE oraz regulamin lądowań (Rules and 
Regulations GAC Landing).   

3. Do rozegrania zawodów wymagane będzie rozegranie minimum jednej konkurencji ANR.  
4. Każda załoga powinna posiadać na pokładzie samolotu smartphone z aplikacją Air Sports 

Livetracking oraz loger Renkforce. 
5.  Członkowie Samolotowej Kadry Narodowej Seniorów, Samolotowej Kadry Narodowej Juniorów oraz 

Rajdowej Samolotowej Kadry Narodowej korzystają z samolotów będących w dyspozycji KS AP 
zgodnie z przydziałem określonym na podstawie kolejności zgłoszeń.   



 
IV.  Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, zakwaterowanie, wyżywienie 
1. Uczestnicy zawodów muszą posiadać: 

Pilot-dowódca 
a) ważną licencję pilota samolotowego lub odpowiednio ważne Świadectwo Kwalifikacji (dotyczy 

ULM); 
b) ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym wariancie statku powietrznego; 
c) ważne badania lotniczo-lekarskie; 
d) aktualne KWT i KTP; 

Pilot-dowódca oraz nawigator 

e) ważną licencję sportową FAI w sporcie samolotowym. 

2. Obowiązkowa opłata startowa wynosi 350 zł/załoga. W ramach opłaty każda załoga otrzyma: mapy 
na konkurencje, zadania ANR, dwie trasy ANR treningowe, cztery trasy ANR zawodnicze. Wpływy z 
opłat służą również do pokrycia kosztów organizatora (koszt przygotowania tras, videofilmowania, 
materiałów biurowych, nagród oraz jurajskiej biesiady, itp.) 

3. Członkowie Samolotowej Kadry Narodowej Seniorów, Samolotowej Kadry Narodowej Juniorów oraz 
Rajdowej Kadry Narodowej otrzymają bezpłatne paliwo na konkurencje treningu i zawodów, 
proporcjonalnie do wyczerpania środków z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

4. Osoby zainteresowane udziałem w JZS ANR zobowiązane są do przesłania zgłoszenia 
w terminie nie później niż do 25 września 2022 r. do godz. 15.00, osobiście lub pocztą elektroniczną 
na adres biuro@aeroklub.czest.pl 

5. Zgłoszenie na zawody powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszenia załącznik 1 oraz 
uzupełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Opłatę startową należy dokonywać wraz ze zgłoszeniem na zawody do dnia 25.09.2022 r. na konto 
bankowe organizatora Nr 14 1050 1142 1000 0090 3032 6020 – „15 JZS ANR - imię i nazwisko 
zawodnika". 

7. Organizator przewiduje trzy obloty na jednym samolocie. W przypadku dużej ilości chętnych załóg 
organizator rozważy cztery obloty na jednym samolocie. 

8. Istnieje możliwość noclegu w hoteliku na lotnisku za cenę 40 złotych za 1 dobę. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zaleca się dokonanie rezerwacji miejsc za pośrednictwem 
poczty elektronicznej biuro@aeroklub.czest.pl  lub telefonicznie na numer telefonu +48 695520666. 
O rezerwacji miejsc noclegowych w hoteliku decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość 
skorzystania na terenie lotniska z pola kempingowego (opłata 12 zł za 1 dobę za 1 osobę).  Istnieje 
też możliwość rezerwacji miejsc w hotelu https://hotel-scout.pl/ 

9. Na terenie lotniska istnieje możliwość wyżywienia (Kawiarenka TAZZA). 

10. Na lotnisku istnieje możliwość zakupu paliwa Avgas 100LL w cenie 13.00 zł paliwo z akcyzą, 10.50 zł 
paliwo bez akcyzy.  

11. Istnieje możliwość wynajęcia samolotu od Organizatora. Osoby zainteresowane powinny 
kontaktować się z Dyr. A.Cz. tel. 783995277, mail: dyrektor@aeroklub.czest.pl. 

12. Wszystkie samoloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego 
kotwiczenia oraz muszą posiadać niezbędną ilość oleju na wykonanie lotów zawodniczych.  (Łączny 
czas ogólny konkurencji ok. 3,5 godz./załoga ).  

 
 

V.  Nagrody  

1. Organizator we współpracy z firmą UNIMOT S.A. zapewnia atrakcyjne nagrody w następujących 
kategoriach:  

• dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsce) w klasyfikacji ogólnej, 
• dla najlepszej załogi rodzinnej z wyłączeniem zwycięskich załóg (pierwsze trzy miejsca)  

w klasyfikacji ogólnej. 
• dla najlepszej załogi amatorskiej (klasyfikacja obejmuje załogi w skład których wchodzą osoby, które 

nigdy nie były klasyfikowane w Pucharze Polski oraz nie były członkami SNKN seniorów) 
• dla najmłodszej załogi (załoga o najmniejszej sumie lat obydwu jej członków). 

 
 

mailto:biuro@aeroklub.czest.pl
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VI. Program zawodów 

1.  Środa  28 września 2 022 r .   

-  od  godz.  10.00  –  16: 00  –  z lot  i  rejestracja  zawodnikó w. 

2.  Czwartek  29 wrześn ia 2022 r .  
-  08 .00  -  koniec z lotu i  re jestra c j i  zawodn i ków ;  
-  08 .00  -  krótka odprawa przed tren ingiem ;  
-  09 .30  -  początek pierwsze j  trasy  treningowej ;  
-  14 .00  -  początek  drug ie j  trasy  tren ingowej .  

3 .  Piątek  30 wrześ nia 2022 r .  
-  08 .00  -  of ic ja lne  otwarc ie  zawodów i  odprawa zawodników ;  
-  8 .30    -  początek p ier wsze j  trasy  z awodnicze j ;  

-  13 .00  -  początek drug ie j  trasy  zawodnicze j .  

4 .  Sobota 01 paźdz iern ika  2022 r .  

-  08 .00  -  odpr awa zawodników ;  
-  8 .30    -  początek trzecie j  trasy  zawodniczej ;  
-  13 .00  -  początek drug ie j  trasy  zawodnicze j  

-  17 .00  -  uroczyste zakończenie zawodów połączone z  jurajską  b ies iadą  
lotn iczą .  

5 .  Niedzie la  02 paźdz iern ika  202 2 r .  –  dzień rezerwowy  
-  9 .00  –  14 .00   -  roz lot   

 

UWAGA! PLAN dnia zawodów może ulegać zmianie. 
 

 



Załącznik nr 1 
WZÓR ZGŁOSZENIA  

 
1. Pilot:_____________________________ ur:___________________państwo__________ nr licencji________ 

( nazwisko i imię )   ( data urodzenia )  

 
2. Nawigator:________________________ ur:___________________ państwo__________ nr licencji________ 

( nazwisko i imię )   ( data urodzenia )  

 
3. Aeroklub:______________________ mail: _____________________telefon: _________________________ 
 
4. Deklarowany  Ground Speed ………………………………………………………………………………………. 

 

zgłaszają się do udziału w  XV Jurajskich Zawodach Samolotowych ANR  im. Piotra Sikorskiego  w 

terminie 30 września – 02 października 2022 r.  

□ na własnym samolocie typ-_________ znaki rejestracyjne ____ - ________  

□ na samolocie organizatora (deklaracja chęci wynajmu)   

□ na samolocie AP (tylko Członkowie Samolotowej Kadry Narodowej Seniorów, Samolotowej Kadry Narodowej Juniorów 

    oraz Rajdowej Samolotowej Kadry Narodowej) 

 
NOCLEG: 

□ rezerwuję miejsce noclegowe w hoteliku ACZ dla _______ osób 

□ rezerwuję hotel SCOUT dla  _______ osób 

 
Oświadczam, że posiadam ważną licencję lotniczą, badania lotniczo-lekarskie, SEPL(A), KWT, KTP oraz akceptuję regulamin w/w 
zawodów. 

_____________________________  
(podpis pilota) 

___________________________________________________________________________________________ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) 
 
Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………… 

 
wyrażam dobrowolną i nieprzymuszoną zgodę na przetwarzanie moich danych takich jak numer telefonu do celów kontaktowych 
□ TAK                        □ NIE 
wyrażam dobrowolną i nieprzymuszoną zgodę na przetwarzanie moich danych takich jak adres e-mail do celów kontaktowych 
□ TAK                        □ NIE 
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności obowiązującą w Aeroklubie Częstochowskim. 
 

Czytelny podpis wyrażającego zgodę: Data i miejsce wyrażenia zgody: 

 
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________________________ 
 

DEKLARACJA KLUBU SPORTOWEGO 
 

.......................................................... jako Klub Sportowy .......................................................................  
( nazwa klubu sportowego ) (nazwisko i imię zawodnika) 

 
deklarujemy chęć  pokrycia kosztów  udziału naszych  zawodników  w  zawodach w  .................................,  
obejmujących:  
- opłatę organizacyjną zawodów w wysokości .................... zł.(*)(**),  
- pokrycia kosztów udziału w zawodów zawodnika w wysokości ................ zł. (**),  
- pokrycia całkowitych kosztów zużytego paliwa lotniczego (*)(**). 

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

(podpis Głównej Księgowej) ( podpis Dyrektora ) 

 
(*) - nie dotyczy pilotów KN   
(**)- skreślić, jeżeli Klub nie będzie pokrywał kosztów. 



ZAŁĄCZNIK nr 3 
UMOWA UŻYCZENIA  

(wzór) 
zawarta w dniu ______________________ w Kościelcu, pomiędzy:  
 
___________________________________________________________________________________________ 
zwanym w dalszej części umowy „Właścicielem” 
a  

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKIM z siedzibą w Kościelcu, ul. Jana Pawła II 101, 42-240 Kościelec,  wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie 
Wydział XVII Gospodarczy pod numerem KRS 000009200, nr NIP PL 5730004734 

reprezentowanym przez ____________________________, Dyrektora – Annę Messyasz 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest użyczenie i wykorzystanie przez Aeroklub samolotu typu  __________________o 
znakach nr rej. _________________  nr fabr. ______________________ , będącego własnością właściciela. 

§ 2 

1.  Aeroklub zobowiązuje się do używania wymienionego w § 1 samolotu wyłącznie do wykonywania lotów w 
ramach statutowej działalności sportowej podczas treningu i udziału w XV Jurajskie Zawody Samolotowe 
ANR im. Piotra Sikorskiego pilota ________________________ . 

2.  Aeroklubowi nie wolno bez pisemnej zgody Właściciela oddać przedmiotu umowy do korzystania osobom 
trzecim. 

3.  Umowa zostaje zawarta na czas treningu i udziału w Konsultacjach Samolotowej Kadry Narodowej i 
Zawodach Samolotowych (16. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. W. Wieczorka) tj. od 13.04.2021 do 
18.04.2021 r. 

§ 3 

Aeroklub oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy i stwierdza, że znajduje się on w stanie technicznym 
dobrym, pozwalającym na jego użytkowanie. 

§ 4 

1. Koszty: 
- ubezpieczenia samolotu w zakresie OC, AC 
- okresowych przeglądów technicznych 
pokrywane będą przez Właściciela 

2. Koszty zużytego na tym samolocie paliwa lotniczego i oleju podczas trwania umowy refundowane będą przez 
pilota wykonywającego loty na tym samolocie lub zgodnie z zasadami zawartymi w Piśmie organizacyjnym. 

§ 5 

Właściciel zapewni obsługę techniczną, zgodną z zatwierdzonymi Programami Obsługi oraz zapewni wszystkie 
niezbędne zapisy z niej oraz zapewni zarządzanie ciągłością zdatności do lotu. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany, wykreślenia i poprawki do niniejszej umowy muszą być parafowane przez obie strony. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają jurysdykcji sądów właściwych 

miejscowo ze względu na siedzibę Właściciela. 

      § 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Właściciel          Aeroklub 
 
……………………          ………………….. 
 
……………………          ………………….. 


