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 Campionatul Naţional şi Internaţional
de Paraşutism al României

Bucureşti 2014
08.10.2014 – 12.10.2014
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1. EVENIMENTE:
 Campionatul Naţional de Paraşutism al României

- Aterizare la punct fix cu paraşuta, probă individuală

 Campionatul Internaţional de Paraşutism al României

- Aterizare la punct fix cu paraşuta, probă pe echipe
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, probă individuală

2. LOCUL ŞI DATA:
Aeroclubul ”Aurel Vlaicu”– aerodromul Clinceni – România

 Aerodromul  Clinceni  este  situat  în  apropierea  oraşului  Bucureşti,  capitala
României, la o distanţă de 16 km.

 Zona  de  aterizare  destinată  competiţiei  este  localizată  pe  aerodromul
Aeroclubului”Aurel Vlaicu” şi are coordonatele LAT/LONG N 440 21’ 30.1  E 250 55’
53.1  Altitudine 81 m  (266 picioare).

 Concursul va fi organizat în perioada 08.10.2014 şi 12.10.2014

3. ORGANIZAREA
Campionatul Naţional şi  Campionatul Internaţional de paraşutism  cu aterizare la
punct  fix  sunt  organizate  de  Aeroclubul  României  şi  de  Federaţia  Aeronautică
Română, sub conducerea domnului George ROTARU – Director General al  Aeroclubului
României  şi  al  domnului Stelian  COJOCARU –  Preşedinte  al  Federaţiei  Aeronautice
Române. 

Date de contact secretariat@aeroclubulromaniei.ro

Website: www.aeroclubulromaniei.ro

Adresa: B-dul Lascăr Catargiu nr. 54

 Bucureşti - Sector 1

 România

E-mail: detasamentparasutism@aeroclubulromaniei.ro 

Persoana de contact:
Cristina STENCZEL  -  tel. 0040735302847
Simona STAN           -  tel. 0040724867061
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4. INFORMAŢII GENERALE

Regulile competiţiei
Competiţie naţională şi internaţională desfăşurat sub regulamentul competiţional FAI  
categoria 2.
Se aplică Codul Sportiv FAI (Federaţiei Aeronautice Internaţionale) şi regulile şi 
regulamentele  IPC (Comisiei Internaţionale de Paraşutism).

Aeronava utilizată pentru lansările din timpul concursului - GA 8 Airvan; Antonov 2

Cazare

 Hotel în sat – cazare şi mic dejun;
 Corturi la Aeroclubul ”Aurel Vlaicu”;

Facilităţile zonei de aterizare

- sală de seminar;
- zonă de instructaj;
- centru office;
- internet WiFi;
- sală de pliaj;
- zonă de parcare auto.

Salturile de antrenament vor avea loc pe data de 8 octombrie, între orele 9:00 şi 19:30; 
costul fiind de 13 euro/ salt. Pentru acestea se fac rezervări la: 
secretariat@aeroclubulromaniei.ro sau detasamentparasutism@aeroclubulromaniei.ro

Echipamentul de arbitraj
Sistem Weckbecker pentru lansări cu paraşuta la punct fix.

Condiţii privind siguranţa

ADD nu este obligatoriu dar este recomandat;
Concurenţii trebuie să poarte cască de protecţie.
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5. PREMII

 Campionat Naţional de Paraşutism al României
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, proba bărbaţi
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, proba femei
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, proba juniori 
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, proba junioare

 Campionat International de Paraşutism al României
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, proba pe echipe
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, proba bărbaţi
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, proba femei
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, proba juniori 
- Aterizare la punct fix cu paraşuta, proba junioare

6. ÎNREGISTRARE

Echipă: 5 concurenţi, toate rezultatele sunt contorizate pentru proba individuală şi 
proba pe echipe.

Formulare de înscriere:

Formularul de înscriere trebuie trimis organizatorului cu cel puţin 15 zile anterior startului 
competiţiei.
Formularul de înscriere este disponibil pe www.aeroclubulromaniei.ro . Vă rugăm să îl 
trimiteţi organizatorului prin mail:
E-mail: detasamentparasutism@aeroclubulromaniei.ro
E-mail: secretariat@aeroclubulromaniei.ro

Taxele de participare – 180 euro / persoană

Plata către organizatori se efectuează în numerar, cu o zi înainte de startul competiţiei.
Concurentii care nu au achitat la timp taxele de participare nu pot participa la competiţie. 
Taxele de participare nu sunt rambursate concurenţilor care se retrag din competiţie.
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Taxa de participare acoperă

- taxa de înregistrare
- salturile efectuate în cadrul competiţiei (doar pentru concurenţi, min.5 – max.8 salturi)

Informaţii privind viza

Dacă aveţi nevoie de invitaţie pentru obţinerea vizei, vă rugăm să contactaţi organizatorul
la secretariat@aeroclubulromaniei.ro

7. PROGRAMUL COMPETIŢIEI

 08.10.2014
Miercuri
 
 

 11 -19:30
 

 20.00
 

 Sosirea delegaţiilor, înscrierea oficială şi plata 
taxei de concurs.

 Salturi de antrenament (nu sunt obligatorii)

 Şedinţa tehnică
 

09.10.2014
 
Joi

08.00 -19:30
Salturi de antrenament (nu sunt obligatorii)
 
Salturi in concurs
 

10.10.2014
 
Vineri
 

08:00 -19:30

10:00
 

 
 Salturi in concurs
 
 Ceremonia de deschidere a competiţiei
 

11.10.2014
 
sâmbătă 
 

08:00 -19:30
 
 
20:30

Salturi in concurs
 

 Ceremonia de premiere şi de închidere a 
competiţiei

12.10.2014
 
Duminică

08:00 -16:30

16:45

 
Ziua de rezervă a competiţiei

Ceremonia de premiere şi de închidere a 
competiţiei 
Plecarea delegaţiilor
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8. TRANSPORTUL

Delegaţiile sunt responsabile pentru propriul transport la Aeroclubul  ”Aurel Vlaicu”.
Organizatorii vor asigura transportul din Bucureşti – de la aeroportul Otopeni la 
Aeroclubul ”Aurel Vlaicu” şi de la Aeroclubul ”Aurel Vlaicu” în Bucureşti – la aeroport 
pentru 10 euro de persoană.

Transportul la şi de la Aeroclubul ”Aurel Vlaicu” se asigură prin rezervare în avans la 
secretariat@aeroclubulromaniei.ro

Vă rugăm să contactaţi organizatorii dacă doriţi asistenţă pentru  transportul la şi de la 
Aeroclubul ”Aurel Vlaicu”.

9. DOCUMENTE  
- Licenta de Zbor   
- Licenta Medicala ( minim cls.2)
- Carnet de Zbor ( completat la zi)
- Asigurare medicala
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