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REGULAMIN 

LVII SPADOCHRONOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  
W CELNOŚCI LĄDOWANIA – ZASADY OGÓLNE 

 
 

1 CEL ZAWODÓW 

1.1 Popularyzacja sportu spadochronowego 

1.2 Wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 

2 TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Termin: 7-11.09.2021 
Miejsce: Lotnisko Chrcynno 

3  ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW 

3.1 Organizatorem zawodów jest Aeroklub Warszawski 

3.2 Kierownictwo zawodów sprawują: 

a. Komitet organizacyjny (odpowiedzialny za sprawne 
przeprowadzenie zawodów) 

b.  Jury oraz Komisja sędziowska (odpowiedzialna za 
przeprowadzenie zawodów zgodnie z regulaminem)  

c. Kierownik skoków 

4 WARUNKI UCZESTNICTWA 

4.1 W zawodach mogą uczestniczyć drużyny 4-osobowe i zawodnicy 
indywidualni 

4.2 W przypadku drużyn niepełnych i zawodników indywidualnych będą 
tworzone drużyny 4 osobowe. 

4.3 Będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna mężczyzn i kobiet 
oraz klasyfikacja drużynowa. Klasyfikacja indywidualna kobiet 
będzie przeprowadzona, gdy w zawodach weźmie udział min.8 
zawodniczek. 
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4.4 Przy rejestracji należy okazać następujące dokumenty: 

a. świadectwo kwalifikacji PJ, licencję USPA, bądź inny dokument 
poświadczający uprawnienia 

b. ubezpieczenie OC obejmujące skoki spadochronowe 
c. dokumenty sprzętowe 
d. Każdy zawodnik musi posiadać własny zestaw spadochronowy 

(główny skrzydło), a spadochron zapasowy powinien być ułożony 
i zaplombowany przez licencjonowanego układacza. 

 

5 ZGŁOSZENIA 

Przyjmowane do 23 sierpnia na adres: mpcelność@aeroklub.waw.pl 
 

6 ZAKWATEROWANIE I TRANSPORT 

We własnym zakresie. 
 

7 WARUNKI WYKONYWANIA SKOKÓW 

Skoki wykonywane będą z samolotu Cessna Caravan. 
 

7.1 Zasady ogólne: 

a. Maksymalna ilość kolejek skoków spadochronowych w czasie 
zawodów wynosi: 8 

b. Kolejka 9 - półfinał (50% zawodników z najniższymi wynikami po 
8 kolejkach skoków) 

c. Kolejka 10 - finał (50% zawodników z kolejki półfinałowej z 
najniższymi wynikami) 

d. Aby uznać zawody za rozegrane musi być przeprowadzone min. 4 
kolejki skoków. 

e. Nie będzie przeprowadzona kolejka skoków treningowych. 
f. Drużyny/grupy zostaną ustalone po losowaniu podczas odprawy 

technicznej i będą obowiązywały do zakończenia konkurencji. 
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7.2 Wyłanianie zwycięzców: 

a. Zwycięzcą konkurencji celność lądowania zostaje 
zawodnik/drużyna, który/a ma najniższy wynik w cm po 
zakończeniu konkurencji. 

b. Miejsce zajęte przez zawodnika lub drużynę są ich punktami. 
c. Jeśli dwóch lub więcej zawodników lub drużyn ma taki sam wynik 

po zakończeniu konkurencji celności lądowania to kolejność 
miejsc będzie ustalana na podstawie uzyskania większej ilości 
wyników minimalnych. Jeżeli nadal nie udaje się rozstrzygnąć 
wyniku organizator w ramach możliwości przeprowadzi skoki 
dogrywkowe. Jeżeli nadal nie będzie rozstrzygnięcia stają się 
współmedalistami. Sytuacja taka dotyczy tylko trzech pierwszych 
miejsc w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Wszystkie inne 
miejsca ex-equo będą sklasyfikowane na tym samym miejscu. 

7.3 Praca sędziów spadochronowych 

a. Trzech sędziów na kole K-1, K-2, K-3, będzie kontrolować 
lądowania zawodników 

b. Sędziowie praktykanci mogą pracować z sędziami, lecz ich opinie 
nie będą brane pod uwagę. 

c. Na kole musi być prowadzony protokół wyników, który po skoku 
podpisuje Kapitan drużyny/zawodnik i Sędzia Główny. 

d. Sędzia Obserwator kontroluje prędkość i kierunek wiatru oraz 
każdego zawodnika podczas wyskoku, otwarcia, opadania i 
podejścia do lądowania.  

e. Obserwator kontroluje czas między otwarciem spadochronu, a 
lądowaniem oraz wszystkie sytuacje, które mogą stanowić 
podstawę do powtórzenia skoku lub dyskwalifikacji zawodnika. 
Obserwacje te sędzia zapisuje w protokole obserwatora. 

f. Sędzia Główny musi przerwać natychmiast rozgrywanie 
konkurencji, w przypadku, gdy wiatr przekroczy prędkość 9 
m/sek.  

g. Jeżeli Sędzia Obserwator lub inny sędzia zauważy zmianę 
wiatrów górnych, która uniemożliwia zawodnikom podejście do 
celu, mimo prawidłowego miejsca wyskoku musi o tym 
niezwłocznie powiadomić Sędziego Głównego. Zawodnicy, 
których to dotyczy muszą mieć przyznaną powtórkę skoku. 
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h. Jeżeli nastąpi poważna lub niespodziewana zmiana warunków 
meteorologicznych lub wiatrów górnych, Sędzia Główny może 
podjąć decyzję o przerwaniu konkurencji. Jego decyzja nie jest 
podstawą do protestu. 

i. Przerwanie konkurencji musi nastąpić w sposób wyraźny dla 
wszystkich uczestników zawodów. Przed wznowieniem 
konkurencji muszą być rzucone sondy papierowe. Decyzję o 
dalszym kontynuowaniu przerwanej konkurencji podejmuje 
Dyrektor zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym. Skoki 
będą kontynuowane tak długo jak w opinii Sędziego Głównego są 
odpowiednie warunki meteorologiczne dla oceny zawodników. 

 

8 PROTEST 

Protest będzie rozpatrzony po złożeniu pisemnego wniosku do Jury 
Zawodów i uiszczeniu opłaty 300,00 zł. Opłata za protest podlega 
zwrotowi tylko w wypadku jego uznania. 
 

9 KOSZT UCZESTNICTWA I SPOSÓB UISZCZENIA OPŁATY 

Wpisowe: 200 zł. W cenie pamiątkowa koszulka. 
Cena skoku: 65 zł 
 
 
 
Dane do przelewu: 

Bank Millenium 63 1160 2202 0000 0003 6597 4171 
Aeroklub Warszawski  

01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 1. 
Tytułem: „Wpisowe MP celność 2021 imię i nazwisko”  
 

10 PROGRAM ZAWODÓW 

7 września - rejestracja, odprawa zawodników godzina 19.00  
8 - 10 września - zawody,  
11 września - dzień rezerwowy. 
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11 COVID – 19 

a. Każdy z uczestników zobowiązany jest przed przystąpieniem do 
zawodów o poinformowanie Organizatora o złym samopoczuciu, 
temperaturze, kontakcie z osobą zrażoną. 

b. Ze względu na aktualnie panujące przepisy sanitarne wszyscy 
uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania 2m 
dystansu społecznego między sobą, korzystania ze swojego 
sprzętu, niegromadzenia się w większych grupach. 

c. Organizator w miejscu startu zawodów oraz zakwaterowania 
zawodników zapewni środki do dezynfekcji oraz termometr do 
bezdotykowego mierzenia temperatury. 

d. Przepisy i obostrzenia mogą ulec zmianie w zależności od decyzji 
odgórnych dotyczących reżimu sanitarnego. 

 

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Za sprawność sprzętu i własne bezpieczeństwo odpowiedzialni są 
zawodnicy. Organizator nie odpowiada za wypadki i szkody zaistniałe na 
zawodach, które wynikły nie z jego winy. 
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