ZAWODY LOTNICZE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI NA EPBP
POD PATRONATEM PREZYDENTA
MIASTA BIAŁEJ PODLASKIEJ
Zbliża się Święto Niepodległości a więc czas na tradycyjną
zabawę na celność lądowania i dekorację tegorocznej podstawówki
szybowcowej, złożenie gratulacji tym którzy w tym roku ukończyli
szkolenie na samolocie ultralekkim oraz tym którzy ukończyli kurs
akrobacji szybowcowej.
W tym roku planujemy rozegrać zawody w sobotę 11
listopada. Rezerwowy termin lub loty rekreacyjne w niedzielę 12
listopada.
Będą to już VII zawody szybowcowe i VI samolotowe
organizowane przez BB-AERO ale pierwsze organizowane na
lotnisku w Białej Podlaskiej.
Trening jest możliwy każdego dnia przed zawodami.
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W sobotę po zahangarowaniu sprzętu latającego odbędzie się
spotkanie na lotnisku przy ognisku i grillu. Po wręczeniu dyplomów
tegorocznej podstawówce szybowcowej ogłosimy oraz wręczymy
dyplomy i puchary dla zwycięzców w poszczególnych zawodach.

Zapraszamy na zawody niekończące sezon lotniczy na lotnisku
w Białej Podlaskiej. Planujemy pobawić się organizując zawody w
trzech kategoriach.
1. Zawody na celność lądowania szybowcami. Regulamin
zawodów w załączniku. W ramach tych zawodów będzie wydzielona
osobna grupa pilotów, którzy będą walczyli o Puchar Prezydenta
Miasta Białej Podlaskiej. Do tej punktacji będą brani piloci którzy
ukończyli kurs szybowcowy lub wznowili się w lataniu szybowcami
po przerwie w Białej Podlaskiej.
2. Zawody na celność lądowania samolotami. Regulamin
zawodów w załączniku.
3. Zawody w akrobacji szybowcowej. Akrobacja wykonywana na
szybowcu SZD-54-2 PERKOZ. Tutaj proponujemy ocenę przez
„lożę szyderców” składającej się z zaproszonych gości, znających
się na akrobacji szybowcowej.
Informacje organizacyjne:






Wpisowe dla uczestników na celność lądowania szybowcami
wynosi 85,00 PLN (lot do konkurencji oraz catering + ciepłe
napoje i mała przegryzka w trakcie zawodów).
Wpisowe dla uczestników na celność lądowania samolotami
wynosi 40,00 PLN swoimi samolotami oraz 90,00 PLN lot na WT9 Dynamic SP-STAR (catering + ciepłe napoje i mała przegryzka
w trakcie zawodów).
Wpisowe dla uczestników w akrobacji szybowcowej wynosi
210,00 PLN (hol z liny o długości 3500 metrów oraz catering +
ciepłe napoje i mała przegryzka w trakcie zawodów).

Dla chętnych jest możliwość noclegu w hotelu ROTA na
warunkach jakie ma w tym hotelu BB-AERO lub dla posiadaczy
własnej
pościeli
(śpiworów)
będzie
istniała
możliwość
zakwaterowania pewnej grupy w porcie lotniczym na lotnisku Biała
Podlaska.
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