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 1. DATE GENERALE 
 1.1 Locul de desfăşurare şi programul campionatului vor fi stabilite în 
planul de organizare şi desfăşurare a competiţiei şi va fi comunicat din timp în 
aerocluburi. 
 1.2 Oficialii: 
  Conducerea şi oficialii concursului vor fi numiţi de către Aeroclubul 
României prin planul de organizare şi desfăşurare a competiţiei. 
 
 2. SCOPUL 
 2.1 Ridicarea nivelului de pregătire în tehnica pilotajului. 
 2.2 Antrenarea piloţilor planorişti în condiţii de concurs de acrobaţie. 
 2.3 Exploatarea la maxim şi în condiţii de siguranţă a posibilităţilor 
planoarelor şi a piloţilor. 
 2.4 Schimbul de experienţă între piloţii din aerocluburi. 
 2.5 Afirmarea piloţilor tineri. 
 2.6 Desemnarea campionului naţional de acrobaţie cu planorul, pe anul 
2015. 
 2.7 Desemnarea componenței lotului naţional de acrobaţie cu planorul. 
 
3. ORGANIZAREA 
 3.1 Campionatul se organizează de către F.A.R. şi Aeroclubul 
României. 
 3.2 Organizatorul va asigura masa, cazarea şi transportul participanţilor   
la competiţie în limitele financiare disponibile. 
 
4. REGULI GENERALE 
 4.1 Campionatul se va desfăşura în conformitate cu prezentul 
regulament şi cu regulile Codului Sportiv F.A.I Sect. 6 Part.2  
 4.2 Condiţii meteorologice: probele de concurs se vor desfăşura în 
condiţii meteo conform regulilor Codului Sportiv F.A.I Sect. 6 Part.2 
 4.3 Conducătorul de zbor în timpul concursului va fi unul dintre  
antrenorii loturilor de acrobaţie sau responsabilul de zbor. 
  Programul pentru elaborarea programelor de zbor pe durata 
concursului este www.openaero.net  
 4.4 Concursul va fi valabil numai dacă s-au desfăşurat minimum două 
probe și anume Impus Cunoscut și Liber Ales. 

http://www.openaero.net/


 
 5. PARTICIPANŢII 
 5.1 La Campionatul Naţional de Acrobaţie cu planorul vor participa 
 membrii lotului naţional de acrobaţie şi sportivii selecţionaţi din aerocluburi 
care  îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) posedă brevet de pilot planorist sportiv sau profesionist cu 
licenţa la zi; 

b) se încadrează în normele minime de antrenament pentru anul 
în curs, în functie de clasa la care participă, conform adresei 
trimise de catre Aeroclubul României în teritoriu; 

c) au calificarea de pilot de acrobaţie; 
d) au dovada că au parcurs programele de zbor ce cuprind toate 

elementele din lista de figuri impuse pe care Aeroclubul 
României a transmis-o în aerocluburi. 

 
 6. PLANOARE 
 6.1 Zborurile de concurs se vor executa pe planoare tip IS 28 B2, IAR-
35 si SZD 59 care vor fi puse la dispoziţie de Aeroclubul României în functie de 
pregătirea piloților participanți. În cazul în care vor fi participanți externi, aceștia 
vor participa cu planoarele proprii respectând cerințele impuse de organizator. 
Planoarele vor avea certificatele de navigabilitate în termen de valabilitate. 
 6.2 Avioanele de remorcaj vor fi puse la dispoziţie prin grija 
organizatorului. 
 
 7. INSTRUIREA PILOŢILOR ÎNAINTEA CONCURSULUI 
 7.1 Înaintea începerii competiţiei se va efectua instructajul piloţilor, 
antrenorilor, arbitrilor asupra condiţiilor de zbor, programelor de zbor şi orice alte 
probleme. 
 
 7.2 Înaintea începerii zborurilor în competiţie, în fiecare zi se va efectua 
o instruire a piloţilor (briefing) asupra problemelor organizatorice, a condiţiilor 
meteorologice, etc. 
 
 8. ZBORURILE DE ANTRENAMENT 
 8.1 Zborurile din concurs vor fi precedate de minim 2 zile de 

antrenament pentru fiecare clasă, pentru fiecare concurent pentru fiecare 
fază. Antrenamentul se va executa în zona careului marcat la sol, cu 
dimensiunile 1000m x 1000m. Zborurile de antrenament sunt supuse 
aceloraşi reglementări de securitate ca şi zborurile de concurs. 

 8.2 La zborurile de antrenament piloţii sunt obligați să menţină legătura 
bilaterală radio (aer, sol). 
 
 9. ORDINEA ZBORURILOR (Tragere la sorţi) 
 9.1 Ordinea zborurilor pentru fiecare program al concursului va fi 
determinată de către directorul de concurs. Fiecare concurent îşi va extrage 
numărul său de ordine. 
 
 
 
 



 10. PROGRAME PENTRU CONCURS 
 10.1 ZBORURI DE COMPETIŢII 
  A-Concursul include trei programe pentru Clasa Sportsman: 
                         - Program impus cunoscut                 (programul I) 
                         - Programul liber  ales                        (programul II) 
                         - Programul impus necunoscut          (programul III) 
 
  B-   Concursul include sase programe pentru clasele Intermediate 
si Advanced: 

   - Programul impus cunoscut         (programul I) 
   - Programul liber           (programul II) 
   - Programul impus necunoscut          (programul III) 

                        - Programul liber necunoscut             (programul IV) 
    -  Programul impus necunoscut          (programul V) 
    -  Programul impus necunoscut          (programul VI) 
Nota:  
Numărul și ordinea probelor pot fi modificate de către organizator în funcție de condițiile meteo și 
a resurselor disponibile. 

 10.2 PROGRAMELE DE ZBOR PE CLASE 
   

SPORTSMAN 
-lista figurilor acceptate în concurs Anexa1 
-pentru programul impus cunoscut K va fi între 130-160 (maxim 8 figuri) 
-pentru programul liber ales K maxim 150 (maxim 8 figuri) 
-pentru programul impus necunoscut K maxim 150 (minim 6 maxim 8 figuri) 
-pentru versatilitate programele liber ales și impus necunoscut vor trebui să 
conțină figuri din familiile 1,2,5,7,8,9 
-la elaborarea acestor programe se va ține cont de Anexa 1 
 -termenul limită pentru predarea programului liber ales va fi data de 08.10 ora 
17.00 la adresa de mail acroplanor@yahoo.com 
-programul impus cunoscut Anexa 5 
 

                    INTERMEDIATE 
-lista figurilor acceptate în concurs (aici intră și lista figurilor de la sportsman) 
Anexa2  
-pentru programul impus cunoscut K va fi între 120-140 (maxim 10 figuri) 
-pentru programul liber ales K maxim 160 (maxim 10 figuri) 
-versatilitatea pt programul liber ales conform Codului Sportiv FAI Sec.6 Part2 
Subpct 4.3.3.3 
-pentru programul impus necunoscut (3,5,6) K maxim 140 minim 120 
-pentru programul liber necunoscut K maxim 150 minim 130 
-versatilitatea pentru programele impus necunoscut și liber necunoscut conform 
Codului Sportiv FAI Sec.6 Part2 Subpct 4.3.4.1 
-la propunerea figurilor se va ține cont de lista figurilor Anexa 2  
-termenul limită pentru predarea programului liber ales va fi data de 11.10 ora 
17.00 la adresa de mail acroplanor@yahoo.com 
-programul impus cunoscut este atașat la acest regulament Anexa 3 
 

 
 
 
 

mailto:acroplanor@yahoo.com
mailto:acroplanor@yahoo.com


                      ADVANCED 
-lista figurilor acceptate precum și K maxim/minim pentru fiecare probă conform 
Codului sportiv FAI Secțiunea 6 partea a2a 
-termenul limită pentru predarea programului liber ales va fi data de 11.10 ora 
17.00 la adresa de mail  acroplanor@yahoo.com  
-programul impus cunoscut este atașat la acest regulament Anexa 4 
   

Nota:  
Numărul și ordinea probelor pot fi modificate de către organizator în funcție de condițiile meteo și 
a resurselor disponibile. 
 10.3 Programul impus necunoscut, după ce a fost întocmit, va fi anunţat 
concurenţilor cu cel puţin 2 ore înaintea orei la care acest program trebuie să fie 
executat. 
 10.4  Nu sunt permise antrenamente pentru programul impus 
necunoscut. 
 
 11. LIMITE DE ÎNĂLŢIME 
 11.1 Pentru toate probele de concurs au fost stabilite următoarele limite 
de înălţime: 

- limita superioară 1300 m; (Intermediate, Advanced) 
- limita superioara 1100 m; (Sportsman) 
- limita superioară la un program întrerupt 850 m; 
- limita inferioară 300 m; (intermediate și sportsman) 
- limita inferioara 200 m (advanced). 

 11.2 Pentru încălcarea limitei inferioare de 300 m (Intermediate, 
Sportsman), 200m (Advanced) concurentul nu va fi cotat pentru figurile executate 
sub această limită. Pentru o singură încălcare a înălţimii de  siguranţă de 200 m 
(intermediate, sportsman) respectiv 100m (advanced) concurentul va fi 
descalificat pentru programul respectiv. 
 
Nota:  
În cazul unor abateri grave sau abateri repetate de la siguranța zborului, concurenții respectivi pot 
fi eliminațti din concurs 

 
 12. FOLOSIREA STAŢIILOR RADIO 
 
 - Conform Codului Sportiv FAI Sect.6 Part 2 Subpct 4.2 
 
 13. ARBITRAJUL 
 
 - Conform Codului Sportiv FAI Sect.6 Part 2 Cap.5, 6 
 
 14. EVALUAREA REZULTATELOR 
 
 - Conform .Codului Sportiv FAI Sect.6 Part 2 Cap.7, 8  
 
 15. JURIUL CAMPIONATULUI 
 15.1 Juriul campionatului va fi format din Directorul campionatului, 
arbitrul şef, responsabilul de zbor și un reprezentant al concurenților. 
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 16. CLASAMENTE 
 16.1 În cadrul campionatului se vor întocmi următoarele clasamente: 
  a) clasament pe probe; 
  b) clasament general; 

- concurentul care a obţinut cel mai mare număr de puncte la o 
probă va fi declarat campionul probei respective; 

- concurentul care a cumulat cel mai mare număr de puncte la 
toate probele va fi declarat campion naţional absolut. 

  
NOTĂ: Orice modificare la prezentul regulament se va aduce la cunoștință 
în cadrul şedinţei tehnice şi se va comunica în timp util tuturor concurenţilor. 
 
   
  

   COMANDANT DETAȘAMENT PLANORISM, 
        
     Nicoleta MARINCAȘ 
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