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1.  DATE GENERALE: 
1.1 Locul de desfa urare: DEVA –AD. Saulesti 
 Telefon:  0040 372 761 320 

Aerodrom:  cota    188.4 m, 
   ARP    22o 57’ 58” E 45o 51’ 59” E 

 Frecven e:  Start;   119.7 Mhz 
 
1.2 Programul Concursului: 02-16 August 2014 
1.3 Participanti: Pilotii planor care indeplinesc conditiile de la punctul 6.1 
1.4 Coordonarea Concursului: 

Director Administrativ:  Augustin Bortos, cdt. Aeroclub; 
Director de concurs:   Florian Covic 
Arbitrul sef:    Dorina Gheorghiu 
Briefing    Dorina Gheorghiu 

 
2. SCOPUL CONCURSULUI: 
 - ridicarea nivelului de pregatire tehnico-tactica a tinerilor piloti de perspectiva, in vederea 
promovarii in lotul national; 
 - pregatirea in conditii de concurs a pilotilor sportivi din lotul judetean, national si din 
aerocluburile teritoriale; 
 - cresterea nivelului de interes a comunitatii planoristilor europeni pentru zborul in 
Romania. 
 - desemnarea celor mai buni sportivi din tara; 
 - selectionarea celor mai buni sportivi ca viitori membri ai lotului national; 
 - afirmarea elementelor tinere si de perspectiva; 
 - stabilirea campionilor nationali; 
 - stabilirea componentei Lotului National. 

- obtinerea de catre pilotii romani de puncte OLC. 
 
3. REGULI GENERALE: 

Prezentul Regulament con ine atât regulile locale precum i regulile generale conform 
Codului Sportiv F.A.I., Sec iunea 3 - Anexa A.  

Pentru informa ii suplimentare se pot consulta capitolele corespunzatoare din anexa 
amintita. 
 
4. RESPONSABILITA ILE ORGANIZATORULUI: 
4.1 Organizatorul Concursului este Aeroclubul Romaniei si Federatia Aeronautica 
Romana. 
4.2 În planul de organizare i desfa urare a Campionatului se vor men iona facilita ile pe 
care organizatorul le asigura competitorilor.  

Pentru alte detalii, va rugam sa consulta i Anexa A. 
 

5. CLASELE DE CONCURS: 
Campionatul se va desfa ura in 2 clase: Club FAI, cu puncte de handicap, 

stabilite de I.G.C. (International Gliding Comision), si inscrise in Codului Sportiv F.A.I. - 
Sec iunea 3 - aliniatul 6.4.1.2 si Club National, cu puncte de handicap, din lista Aeroclubului 
Central German. 
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6. ÎNSCRIEREA: 
6.1 La acest concurs vor participa pilo ii legitimati FAI/FAR, care indeplinesc cel putin 
urmatoarele conditii: 
- minim 100 ore de zbor, din care minim 50 de ore in simpla comanda; 
- detinator la Insignei de Argint 
- minim 500 de km zbor de distanta in simpla comanda, efectuati de la incheierea 
Campionatului National din 2013 ; 
- minim 300 de km zbor de distanta in simpla comanda, efectuati de la inceputul anului 2014; 
 

Numarul final de concuren i va fi stabilit de catre organizator, in functie de planoarele 
disponibile, in functie de numarul de km efectuati.  

Pentru promovarea pilotilor tineri minim 6 locuri vor fi ocupate de catre pilotii care s-au 
clasat pe primele locuri la Campionatul regional din 2014. 

 
6.2 Toti concurentii participanti trebuie: 

- sa posede un brevet de planor cu licen a de zbor si licenta medicala valabila; 
- sa faca dovada faptului ca au achitat taxa catre Federatia Aeronautica 

Romana; 
- sa faca dovada efectuarii zborurilor de distanta din 2013 si 2014 cu film foto si 

declaratie, sau cu inregistrarea zborului efectuata cu un instrument de 
pozitionare prin satelit (GPS 4D, GNSS Flight Recorder conform Sectiunii 
nr.3 si anexelor codului FAI) 

 
7 PLANOARELE I ECHIPAMENTUL: 
7.1 Greutatea i centrajul planorului vor trebui sa corespunda manualului de zbor al 

acestuia. Acestea vor fi verificate de catre echipa tehnica a organizatorului. Greutatea 
maxima la decolare a planoarelor este cea inscrisa in manualele de zbor ale acestora. 

7.2 Sta ia radio va avea un ecart de 25 Khz între canale. 
7.3 Probarea zborului se efectueaza cu sisteme de Pozitionare Globala 4D prin satelit 

(GNSS Flight Recorder) care nu permit alterarea de catre pilot a datelor inregistrate in 
timpul zborului setate pe maxim 7 secunde pe  traseu  si  2 secunde in sectoarele de 
control. 

7.4 Atelierul aeroclubului poate fi folosit pentru unele repara ii la planoarele u or avariate 
in limitele capabilitatii tehnice si pieselor disponibile.  
 
8. NUMERELE DE CONCURS: 

Inmatricularea nationala a aeronavei aflata pe fuselaj va fi folosita ca si numar de 
identificare in concurs. 
 
9. ASIGURAREA: 
9.1 Pentru echipele din aerocluburile teritoriale asigurarile specificate în urmatoarele 
paragrafe ramân în grija organizatorului, respectiv Aeroclubul Romaniei. 
Planoarele apartinand Aeroclubului Romaniei, trebuie sa fie asigurate fa a de ter e par i. 
9.3  Autovehiculele i remorcile trebuie sa posede deasemenea o asigurare fa a de ter e 
par i pentru transportul la sol. 
9.4  Pe perioada cât vor zbura în concurs pilo ii care zboara pe planoarele Aeroclubului 
Romaniei vor fi asigura i de catre aerocluburile la care sunt legitimati in lotul judetean. 
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9.5 Planoarele particulare, participante in concurs, vor trebui sa posede asigurare fata de 
terti de minim 300.000 eur. 
 
10. ÎNREGISTRAREA: 
10.1 Dupa sosirea concuren ilor, ace tia vor prezenta organizatorilor documentele specificate 
la punctul 6.  
10.2 Evaluarea zborurilor prezentate la sosire sa va face in termen de 24 de ore cu afisarea 
listei finale a participantilor. 
10.2. Se aminte te concuren ilor ca legile române cer ca urmatoarele documente sa fie 
pastrate la bordul planorului (in original sau copia acestora): 

- certificatul de aeronavigabilitate sau permisul de zbor; 
- licenta de pilot; 
- asigurarea fa a de ter e par i; 
- autoriza ia pentru sta ia radio. 

 
11. BRIEFING: 
11.1 Briefingul se desfasoara zilnic la ora fixata de catre Directorul de concurs; 
11.2 Este obligatorie prezenta tuturor concurentilor si capitanilor de echipe la briefing, in 
cazuri exceptionale in care un concurent nu se poate prezenta la briefing va anunta in 
prealabil Directorul de Concurs. In caz de neprezentare, concurentul nu poate decola in 
proba zilei. 
11.3 Se aplica prevederile Codului Sportiv F.A.I., Sec iunea 3, Anexa A. 
11.4 Proba zilei va fi anuntata cu minim o jumatate de  ora inainte de prima decolare. 
 

12. PROBE DE CONCURS 
- in cadrul Campionatului National de Planorism si Cupa RCC - zbor distanta, editia 2014, se 
vor efectua zboruri de viteza / distanta pe rute intre 100 si 500 Km, linie dreapta,  
dus – intors, triunghiuri, poligoane, etc; 
- pentru fiecare proba (zi distanta) de concurs se va efectua un clasament stabilindu-se 
castigatorul probei; 
- la campionat se vor desfasura minim 4 probe (4 zile de distanta validate) la ambele 
clase de concurs. 
- dupa 5 zile de zbor consecutiv se va acorda o zi libera pentru odihna si recreere in cadrul 
careia se pot organiza activitati cultural–educative, excursii, vizionari de spectacole. 
- este declarat Campion National al Romaniei la Clasa Club FAI, sportivul care in urma a 
minim 4 probel efectuate obtine punctaj maxim. 
- este declarat Campion National al Romaniei la Clasa Club National, sportivul care in urma 
a minim 4 probel efectuate obtine punctaj maxim.  
In cazul in care in campionat sunt prezenti minim 5 juniori, se declara Campion National de 
Juniori. 
- concursul poate fi valabil cu minim 3 probe (in aceasta situatie nu se declara campioni 
nationali)  
- Cistigatorul Cupei RCC se declara sportivul sau sportivii din ambele clase de concurs, care 
in urma clasamentului cumulate a minim 3 probe de concurs a obtinut punctajul maxim 
-  Calculul punctajului la Cupa RCC va tine cont de handicap ( lista de handicap IGC). 

Organizatorii trebuie s  propun  un tip de proba în fiecare zi. În timpul unui campionat 
trebuie s  existe cel pu in 2 tipuri de probe, dar nici o proba nu trebuie s  fie folosit  mai mult 
de 67% din totalul zilelor de campionat. Tipurile de probe sunt urmatoarele: 

- proba clasica de viteza pe un traiect stabilit 
- proba de vitez  pe zone stabilite 
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- proba de vitez  la alegerea pilotului 
- proba de distan  pe zone stabilite 
- proba de distan  cu puncte la alegerea pilotului 

 
12.1 DEFINIREA PROBELOR 
12.1.1 Proba clasica de vitez  
Pilotul trebuie s  ating  toate punctele de control stabilite de organizator, în timpul cel mai 
scurt. 
Concuren ii care termin  proba: 

- sunt puncta i în func ie de viteza i de lungimea probei 
- vor primi acela i punctaj pentru distan  i acelea i puncte de vitez  chiar dac  

distan a real  parcurs  este mai mare. 
Concuren ii care nu termin  proba: 

- vor fi puncta i numai în func ie de distan a parcurs   
- punctele de distan  vor fi calculate relativ la distan a maxim  parcurs  

 
12.1.2 Probele de vitez  
Pilotul trebuie s  ob in  cea mai mare vitez , în timpul stabilit de organizatori  în jurul: 

a. Zone stabilite – Probe de vitez  în zone stabilite (speed task – assigned areas) 
b. Puncte de control – probe de vitez  cu puncte de control – selectate de pilot 

Pilo ii care termin  proba: 
- vor primi acelea i puncte de distan  precum pilotul care zboar  distan a cea mai 

mare, în cazul în care au parcurs o distan  de minim 2/3 din distanta maxim  
parcurs  în acea prob . 

- vor fi puncta i în func ie de viteza ob inut  calculata pe distan a parcurs  raportata la 
timpul real in care au efectuat acesta distanta, dar nu mai mic decat timpul destinat 
efectuarii probei.  

- vor primi acelea i puncte de vitez  pentru aceea i vitez  chiar dac  distan a real  
parcurs  este diferit . 

- nu vor primi puncte de viteza pilotii care zboara o distanta sub 2/3 din distanata cea 
mai mare efectuata in ziua respectiva, indiferent de viteza obtinuta. 

 
Pilo ii care nu termin  proba 

- vor fi puncta i numai pentru distan a parcurs . 
- punctele de distan  vor fi calculate relativ la distan a maxim  parcurs  în acea prob  

Evaluarea vitezei pentru un concurent va fi efectuata avand in vedere urm toarele: 
- dac  pilotul a zburat un timp mai mare decât cel stabilit atunci viteza sa va fi calculat  

pe distan a parcurs  împ r it  la timpul real de zbor. 
- dac  pilotul a zburat un timp mai mic decât cel stabilit atunci viteza sa va fi calculat  

împ r ind distan a parcurs  la timpul prev zut pentru desf urarea probei. 
Evaluarea distantei se va face astfel: 

- pentru probele cu zone stabilite (a), folosind punctele care duc la obtinerea distantei 
maxime (punctele cele mai indepartate de pe traseul efectuat) cu conditia ca acestea 
sa se afle in interiorul zonelor stabilite. 

- pentru puncte de control selectate de pilot, intre punctele corect atinse si care 
respecta conditia de distanta minima, respectiv 28km intre 2 puncte consecutive si 10 
km intre oricare doua puncte. 
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Organizatorii pot hot rî diferite penaliz ri pentru cei care au aterizat afar  în func ie de 
distan a ramas  pân  la el. Penalizarea are menirea de a íncuraja pilo ii s  zboare pân  la 
el si se stabilieste in fiecare zi de proba, fiind anuntata la brieffingul zilei 
 
12.1.3 Probele de distan  
Pilotul trebuie s  parcurg  cea mai mare distan  într-un timp stabilit astfel: 

a. în zone de control stabilite de organizator – Probe de distan  – Zone stabilite. 
b. s  ating  puncte de control – Probe de distan  – Puncte selectate de pilot  

Este impus  o în l ime minim  a punctului de sosire. Acest lucru este prev zut din 
motive de siguranta zborului pentru a preveni cazurile în care pilo ii ajung prea jos în 
tentativa lor de a lungi distan a maxim  parcurs . 

În l imea minim  de sosire se stabile te dup  cum urmeaz : 
- în zonele de câmpie aceast  în l ime va fi în l imea de declan are 
- în zonele muntoase în l imea de trecere a liniei de sosire va fi stabilit  de organizator 

astfel încât s  reduc  riscul ateriz rilor for ate în zona liniei de sosire. 
Pilotul va fi punctat în func ie de distan a parcurs  la terminarea timpului destinat efectuarii 
probei sau pân  la terminarea acestuia (în cazul ateriz rii afar ). 
Organizatorii pot stabili puncte de penalizare pentru cei care aterizeaz  afar . Aceast  
penalizare are rolul de a încuraja pilo ii s  ating  elul, chiar dac  timpul destinat probei s-a 
terminat. Astfel pilotul care ajunge la el va fi considerat c  a teminat proba. Acest lucru va 
face imposibil ca un pilot care a aterizat afar  s  întreac  un pilot ce a atins elul. Penalizarea 
se stabilieste in fiecare zi de proba, fiind anuntata la brieffingul zilei.  
 
 
12.2 EXPLICAREA PROBELOR. 
12.2.1 Proba de vitez  clasic  

a. Organizatorii trebuie s  stabileasc  un num r de puncte de control într-o anumit  
ordine. 

b. Concurentul, pentru a termina proba trebuie s  parcurg  aceste puncte în ordinea 
specificat  de organizator, i s  se întoarc  la locul de plecare în timpul cel mai scurt 
posibil. 

c. Distan a parcurs  în prob  se calculeaz  însumând lungimile fiecarei laturi dintre dou  
puncte de control, de la plecare pân  la sosire. În cazul folosirii metodelor de trecere a 
liniei de plecare (c sau d) se alege distan a cea mai mare pentru a fi folosit  în 
calculele finale. 

d. Punctarea concuren ilor (în conformitate cu Partea 8) se va face în func ie de distan  
i de vitez  dup  cum urmeaz : 

i. Distanta parcurs  va fi calculat  însumând lungimile laturilor dintre punctele de 
control, începând de la punctul de plecare pân  la punctul de sosire, sau dup  
caz pân  la punctul de aterizare. 

ii. Distanta pe o latur  incomplet  este lungimea laturii respective minus distan a 
r mas  pân  la urm torul punct de control sau pân  la el. În cazul în care 
distan a rezultat  este mai mic  decât zero, atunci se vor acorda zero puncte 
de distan  pe latura respectiv . 

iii. Viteza pe traiect este calculat  prin ímp r irea distan ei probei la timpul în care 
a fost parcurs , adic  la diferen a dintre ora de plecare i cea de sosire. 

Proba de vitez  – zone stabilite 
a. Organizatorii trebuie s  stabileasc  un num r de zone de control, într-o 

anumit  ordine i s  stabileasc  un timp impus pentru efectuarea probei. 
În prezentarea probelor c tre pilo ii concuren i, trebuie men ionate urm toarele: 
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- Distan a nominal  a probei – calculat  unind centrele zonelor de control 
- Distan a minim  i maxim  ce se poate efectua în func ie de aceste zone. 

Zonele de control trebuie concepute in asa fel încât pilotul s - i poat  efectua un traseu 
astfel încât s  se evite încheierea probei înainte de timpul alocat, în cazul în care viteza pe 
traseu a fost mai mare decât s-a a teptat. 

b. Concuren ii trebuie s  parcurg  proba trecând prin toate zonele de control în 
ordinea stabilit  de organizatori, s  ajung  la punctul de sosire i s  ob in  
viteza cea mai mare în timpul stabilit de organizatori. 

c. Punctarea concuren ilor se va face în conformitate cu Partea 8 i se vor avea în 
vedere urm toarele: 

i. Dac  concurentul termin  proba, dup  ce a parcurs toate zonele de 
control în ordinea stabilit  de organizatori, atunci distan a parcus  de 
acesta va fi distan a de la punctul de plecare, pân  la punctul de sosire. 

ii. Dac  concurentul a aterizat afar  pe ultima latur , atunci distan a 
parcurs  va fi ob inut  prin sc derea din distan a toatal , distan a 
ramas  pân  la punctul de sosire. 

iii. Dac  concurentul a aterizat pe o alt  latur  decât ultima, atunci distan a 
parcurs  va fi ob inut  din însumarea distantelor parcurse în interiorul 
zonelor de control plus distanta între ultimul punct de intoarcere din 
ultima zon  pân  la punctul de aterizare. 

iv. În toate cazurile distan a parcurs  luat  în calcul pentru fiecare zon  de 
control este calculat  în func ie de pozi ia înregistrat  de logger care 
avantajeaz  pilotul. 

v. Organizatorii pot sc dea din distan a parcurs , în cazul concuren ilor 
care au aterizat afar , jum tate din distan a ramas  pân  la linia de 
sosire. 

vi. Viteza este calculat  prin împ r irea distan ei parcurse la timpul alocat 
probei sau la timpul în care a fost parcurs , în func ie de care dintre 
acestea este mai mare. 

 
12.2.2 Proba de vitez  – cu puncte de control alese de c tre pilot (speed task – pilot 
selected) 

a. Organizatorii trebuie s  nominalizeze câteva puncte de control i s  
stabileasc  un timp de terminare a probei. 

Nu este stabilit  lungimea probei din moment ce se poate stabili orice traseu între punctele 
de control specificate. Organizatorii trebuie s  stabileasc  suficiente puncte de control astfel 
încât pilotul s  poat  face ajust ri fine ale distan ei zburate în concordan  cu viteza lor pe 
distan a parcurs  pân  în acel moment, în particular în zona punctului de sosire. 

b. Concurentul va executa proba zburând de la punctul de plecare, pân  la 
punctul de sosire parcurgând punctele de control alese din cele propuse de 
organizatori, pentru a ob ine viteza cea mai mare în timpul destinat probei. 

c. Pilotul poate parcurge un maxim de 10 puncte din lista de puncte propuse în 
orice ordine dore te. Pilotul nu se poate întoarce la un punct precedent 
decât în cazul în care a ocolit alte dou  puncte de control, excep ie f când 
punctul de sosire. 

d. În plus, organizatorii pot: 
i. stabili acela i punct obligatoriu de plecare i/sau de sosire pentru to i 

concuren ii si/sau 
ii. stabili anumite puncte de control obligatorii în afara celor de plecare 

î de sosire i/sau 
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iii. s  cear  concuren ilor s  declare primul punct de control înainte de 
decolare. 

e. Punctajul acordat fiec rui concurent în conformitate cu Partea 8 dup  cum urmeaz : 
i. distanta parcurs  reprezint  distan a de la punctul de plecare pân  la punctul 

de sosire parcurgând toate punctele, inclusiv punctul de sosire, sau distanta de 
la punctul de plecare pân  la punctul de aterizare dup  ce a parcurs punctele 
de control. 

ii. Organizatorii pot penaliza pe cei care aterizeaz  afar  prin sc derea din 
distan a parcurs  a jum tate din distan a r mas  pân  la el. 

iii. Viteza este calculat  în func ie de distan a parcus  i timpul alocat necesar 
efectu rii distan ei sau dup  caz timpul în care s-a efectuat efectiv distan a, 
este luat în calcul timpul cel mai mare. 

 
12.2.3 Proba de distan  – zone de control 

a. Organizatorii trebuie s  nominalizeze mai multe zone de control, într-o 
ordine stabilit  i s  stabileasc  un timp de desf urare al probei precum i 
o altitudine de sosire exprimat  fa  de QNH. 

Urm toarele informa ii trebuie incluse în informarea pentru prob  oferit  pilo ilor: 
- Distan a nominal , ob inut  prin unirea centrelor zonelor de control 
- Distan a minim  i maxim  a probei ob inut  prin trecerea prin zonele de observa ie 

desemnate. 
Zonele de observa ie desemnate trebuie s  fie suficient de mari pentru a permite pilotului s  
ajusteze lungimea zborului pentru a evita încheierea probei înainte de timpul alocat, în cazul 
în care viteza este mai mare decât cea a teptat . 

b. concurentul trebuie s  execute proba prin traversarea zonelor de observa ie 
în ordinea stabilit  de organizator, i s  ajung  la punctul de sosire 
realizând cea mai mare distan  în func ie de timpul alocat. 

c. Pozi ia în care se consider  c  a expirat timpul este în conformitate cu 
în l imea minim  de sosire. Aceasta este ultima pozi ie înregistrat  de 
logger înainte de trecerea sub în l imea de sosire. Concurentul se 
consider  aterizat. Aceast  aterizare este numit  aterizare virtual . 

d. Punctajul pentru fiecare concurent este acordat în raport cu partea 8. se va 
lua în considerare distanta parcurs  dup  cum urmeaz : 

i. dac  concurentul a trecut prin toate zonele de control desemnate, în 
cazul în care a trecut linia de sosire sau a intrat în zona de sosire, 
înainte de terminarea timpului alocat, atunci punctarea distan ei se va 
face în func ie de distan a parcurs  prin atingerea punctului de 
plecare, a zonelor de observa ie în ordinea stabilit  i a punctului de 
sosire. 

ii. Dac  pozi ia de terminare a timpului alocat este pe ultima latur  atunci 
distan a parcurs  va fi considerata distan a parcurs  prin atingerea 
punctului de plecare, a zonelor de control desemnate, pân  în pozi ia 
în care s-a terminat timpul. Dac  distan a pe ultima latur , în urma 
calculelor va fi mai mic  decât zero atunci ea va fi considerat  zero. 

iii.  Dac  concurentul a aterizat pe o alt  latur  decât ultima, atunci 
distan a parcurs  va fi ob inut  din însumarea distantelor parcurse în 
interiorului zonelor de control plus distanta între ultimul punct de 
întoarcere din ultima zon  pân  la punctul de aterizare. 

iv. În toate cazurile, distan a punctat  se va calcula în func ie de acele 
înregistr ri ale loggerului care avantajeaz  pe concurent. 
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v. Organizatorii pot penaliza concuren ii care aterizeaz  afar  sc zându-
le 20% din distan a total  plus jum tate din distan a dintre punctul de 
aterizare pân  la punctul de sosire. Aceast  penalizare nu va fi 
acordat  pilo ilor care au ajuns la final de i timpul destinat desf ur rii 
probei a expirat. 

 
12.2.4 Proba de distan  – puncte de control alese de pilot 

a. Organizatorii nominalizeaz  mai multe puncte de control i stabilesc un timp 
de desf urare al probei precum i o în l ime QNH minim  pentru trecerea 
liniei de sosire. 

Lungimea probei nu poate fi definit  deoarece pilo ii pot alege o succesiune de puncte , iar 
distan a dintre ele poate varia. Organizatorii trebuie s  asigure un num r suficient de puncte 
astfel încât concuren ii s  i le poat  alege în a a manier  încât s  poat  face ajust ri fine 
ale distan ei în func ie de viteza lor de zbor. 

b. Concurentul trebuie s  termine proba prin parcurgerea distan ei de la 
punctul de plecare pân  la punctul de sosire trecând prin toate punctele de 
control selectate dintre cele propuse de organizator i s  ob in  viteza cea 
mai mare în timpul destinat desf ur rii probei. 

c. Se pot utiliza pentru parcurgerea distan ei maxim 10 puncte în orice ordine 
dintre cele propuse de organizator. 

d. În plus organizatorii: 
i. pot impune pentru to i concuren ii acelea i puncte de plecare i de 

sosire i/sau 
ii. pot declara puncte ce trebuie atinse de c tre to i concuren ii si/sau 
iii. pot cere concuren ilor s  declare primul punct de întoarcere, în func ie 

de decolare. 
e. Punctul în care se consider  aterizat concurentul este ob inut din ultima 

înregistrare a loggerului înainte de terminarea timpului alocat desf ur rii 
probei, iar planorul se afla peste altitudinea minim  de sosire. 

f. Punctajul acordat fiec rui concurent (în conformitate cu partea 8) va fi 
calculat în func ie de distan a parcurs  dup  cum urmeaz  

i. Distan a parcurs  este calculat  de la punctul de plecare pân  la 
punctul de sosire, sau punctul de aterizare parcurgând punctele de 
control atinse. 

ii. Organizatorii pot penaliza pe cei care aterizeaz  afar  prin sc derea a 
20% din distan a total  i jum tate din distan a r mas  pân  la el. 
Penalizarea nu se va acorda concuren ilor care ajung la sosire. 

NOTA: In cazul in care se folosesc aparate foto si loggere probele vor fi numai cu sectoare 
FAI si cu puncte de control, (nu se folosesc zone de control sau cilindri) 
 
13. SIGURAN A ZBORULUI: 
13.1 Pe o raza de 5 Km fa a de aerodromul Deva spiralarea planoarelor se va face pe 
partea stânga. 
13.2. Spiralarea pe distanta de 1.5km in spatele liniei de plecare este interzisa. 

Spiralarea în fa a liniei de sosire sub înal imea de 300 m este interzisa. 
13.3. Zborul inafara zonei de spatiu aerian declarate in concurs (airspace) este interzisa. 
13.4.  Procedurile de plecare si de sosire sunt prezentate la briefingul de siguranta 
zborului.  
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La Briefingul zilnic Directorul de Concurs poate stabili restrictii suplimentare care devin parte 
integranta din prezentul regulament. Nerespectarea acestora se penalizeaza pana la 
descalificarea din proba. 
 
14. AJUTOARE EXTERNE PENTRU CONCUREN I: 

În conformitate cu Codul Sportiv F.A.I., Sec iunea 3, Clasa D, Anexa A. 
 
15. OFICIALII CONCURSULUI: 
15.1 Directorul de concurs: 

Deciziile operative luate de directorul de concurs vor fi comunicate la briefing si ele 
devin parte integranta din prezentul regulament. 
15.2 Arbitrul sef 

Arbitrul sef are obligatia de a comunica in cel mai scurt timp dupa sosirea tuturor 
concurentilor din proba, rezultatele probelor de concurs.  

 
16. PENALIZARI, CONTESTA II, RECLAMA II: 
16.1 Penalizari i descalificari: 
16.1.1 Directorul de concurs trebuie sa impuna penalizari pentru încalcarea regulilor.  

Pentru a men ine echitatea în clasament, severitatea penalizarilor aplicate va fi 
propor ionala cu numarul maxim de puncte acordate în ziua respectiva, conform Codului 
Sportiv F.A.I., Sec iunea 3. Penalizarea maxima nu va putea sa depaseasca punctajul obtinut 
de concurent in proba respectiva cu exceptia situatiei descalificarii din Competitie. 
16.1.2. Abaterile de la normele de securitatea si siguranta zborului sau de la 
regulamentele in vigoare duc la descalificarea concurentului. 
16.1.3. In cazul incalcarii zonelor de restrictie comunicate la briefing sau a frontierei de 
stat penalizarile pornesc de la aterizarea in punctul de intrare in restrictie si pana la 
descalificarea din concurs. 
16.2  Contesta ii: 
16.2.1  Taxa de contesta ie este de 100 lei si se returneaza in cazul in care contestatarul 
are casig de cauza. 
 
17.  REZULTATE I PREMII: 
17.1  Rezultatele zilnice atât provizorii cât i finale vor fi publicate în cel mai scurt 
timp. 
17.2  Premiile i diplomele vor fi acordate concurentilor la festivitatea de închidere, în 
func ie de numarul de puncte cumulate. 
17.3.  Se va întocmi un clasament general individual si un clasament pe echipe prin 
calcularea punctajului mediu obtinut de echipa fiecarui aeroclub teritorial participant. 
 
18.  PROCEDURI DE ZBOR: 
18.1 Gridul: 
18.1.1  Gridul se trage la sorti imediat dupa definitivarea listei participantilor si 
numerelor de concurs si va inainta zilnic cu 2/7 din numarul concurentilor. 
18.1.2  Ora primei decolari va fi anun ata la briefingul de diminea a sau la briefingul de 
pe start. 
18.1.3  Verificarea greuta ii planoarelor va putea fi facuta la dispozi ia organizatorului, 
înainte de începutul probei. 
 
18.2  Proceduri de decolare i remorcaj: 
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18.2.1. Procedurile de decolare si remorcaj sunt cuprinse in briefingul de siguranta 
zborului. 
18.2.2  Înal imea de declan are va fi de principiu de 700 m QFE sau cea anuntata la 
briefing. 
18.2.3 Atat inaltimea cat si locul declansarii pot fi modificate de catre Directorul de 

Concurs la briefing. 
18.2.4  Pilotul planorului nu va declan a cablul înainte ca pilotul avionului sa balanseze 
aripile, dar o va face imediat dupa aceea. Este interzis sa se cabreze înainte de declan area 
cablului. 
 
18.3  Plecarea i cronometrarea: 
18.3.1  Plecarea va fi controlata prin datele furnizate de catre sistemul de inregistrare a 
zborului specificat la 7.3 
18.3.2  Plecarea va fi în mod normal deschisa la 15 minute dupa decolarea ultimului 
planor daca nu se men ioneaza altfel la briefing. 
18.3.3  Deschiderea plecarilor se va anun a prin radio i/sau va fi semnalizata prin 
semne la sol. 
 
18.4  Punctul de plecare poate fi Aerodromul Deva sau un punct indepartat de 
plecare, stabilit la briefing. 
18.4.2  Inaltimea maxima de plecare (daca nu exista limitari si restrictii de trafic aerian) 
va fi anuntata la briefing.  
18.4.3   Intre doua treceri succesive a liniei de plecare trebuie sa existe o diferenta de 
timp de 15 min., in caz contrar se va valida prima trecere. 
18.4.4  Capitanii de echipe sau pilotii sunt obligati sa declare ora de plecare intr-un 
interval de 30 min. de la trecerea liniei de plecare. 
18.4.5  Procedura de plecare este cuprinsa in briefingul de siguranta zborului si va fi 

precizata zilnic la briefing. 
18.5 Anularea probei 
18.5.1. Directorul sportiv poate neutraliza proba inainte de deschiderea liniei de 
plecare.  
18.5.1. Directorul sportiv poate neutraliza proba si dupa deschiderea liniei de plecare, 
in cazul in care apar conditionari suplimentare de restrictionare ale traficului aerian sau din 
motive impuse de siguranta zborului.  
18.6.   Intoarcerea i trecerea liniei de sosire: 
18.6.1. Procedura de intoarcere si trecere a liniei de sosire este cuprinsa in briefingul 
de siguranta zborului si va fi precizata zilnic la briefing. 
18.6.2  Inal imea maxima de sosire este de 300 m QFE, cea minima de 150 m QFE, 
conform briefingului de siguranta zborului.  
18.6.3. Alte detalii privind procedura de intoarcere i aterizare vor fi precizate la 
briefingul zilnic. 
 
18.7  Aterizarile în afara aerodromului: 
18.7.1  Aterizarile în afara aerodromului trebuie sa fie anun ate cât mai repede posibil 
organizatorilor.  
18.7.2. Pilotii au obligatia sa anunte telefonic si/sau prin sms coordonatele punctului de 
aterizare si caile de acces la teren la numerele de telefon cuprinse in briefingul de siguranta 
zborului. 
18.8  Documente necesare probarii zborului: 
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18.8.1  Dupa aterizarea pe aerodromul Deva sau dupa revenirea de la depanare vor fi 
trimise arbitrilor fisierele zborurilor efectuate la adresa: dorinaGH@yahoo.com în maxim 45 
minute. Depa irea acestui interval de timp va fi penalizata de catre directorul de concurs. 
 
19.  PROCEDURI : 
19.1 Fiecare planor va fi echipat cu min 1/maxim 2 aparate de de tip GNSS-FR. 
19.2 Evaluarea datelor se va efectua utilizand elipsoidul WGS84 (conform IGC) 
19.3 Lista punctelor de viraj, ale celor de plecare/sosire si punctele ce delimiteaza 
zonele de restrictie vor fi furnizate concurentilor in format scris. Restrictiile permanente vor fi 
furnizatate o singura data impreuna cu lista punctelor de viraj, iar restrictiile tempoarare, la 
fiecare proba odata cu prezentarea probei. 
19.4 La latitudinea organizatorului se pot furniza informatiile mentionate la punctul 
19.3 si in format digital, responsabilitatea pentru verificarea acestora este in totalitate in 
sarcina concurentului. 
19.5 Concurentul este raspunzator pentru incarcarea informatiilor mentionate la 
punctul 19.3 in GNSS-FR utilizate in concurs. 
19.6 La inregistrare fiecare concurent este obligat sa prezinte arbitrului sef sistemele 
de inregistrare a zborului pe care doreste sa le utilizeze pentru perioada concursului in 
vederea inregistrarii amprentei digitale a acestora si compatibilitatii formatelor de descarcare 
cu programul de evaluare a probelor. 
19.7 Pentru eliminarea tentativelor de frauda se vor verifica prin metode digitale 
fisierele rezultate din inregistrari din punctul de vedere a coincidentei punctelor stocate. 
19.8 In cazul inlocuirii unuia dintre GNSS-FR pe durata concursului, noul aparat va fi 
prezentat in prealabil echipei de arbitraj. 
19.9 Organizatorul nu poate fi facut responsabil de:  

- încarcarea – reincarcarea acumulatorilor atat pentru GNSS-FR, cat si pentru statia 
radio. 

- introducerea eronata a datelor in GNSS-FR; 
- initializarea eronata a timpilor de inregistrare sau a sectoarelor de zbor.  
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SISTEMUL DE PUNCTAJ: 
O zi de concurs este definita ca o zi în care 25% din numarul concuren ilor (care au 
avut o lansare în competi ie în acea zi) au parcurs o distan a de cel pu in 100 Km. 
 
CALCULAREA PUNCTAJELOR: 
21.1  Maximum de puncte posibile PM (supus corectarii factorului zilei “f“) este 
valoarea cea mai mica dintre cele 3: 
PM = 1000 sau PM = (5 x D) - 250 sau PM = (400 x D/V) - 200 unde: 
D = distan a marcata maxima a zilei în Km;  
V = cea mai buna viteza a zilei în Km/h. 
21.2  Probele de viteza (formula pentru finali ti): 
                                   
             unde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Pentru concuren ii care au parcurs în întregime lungimea probei, distan a de 
marcare nu se corecteaza cu H indiferent de indexul de handicap al planorului respectiv. 
Corec ia se va aplica numai planoarelor care nu au finalizat proba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când PV este negativ, el va fi ignorat; va fi ignorat i pentru nefinali ti. 
21.3          Proba de distan a sau de viteza fara finali ti : 
 
 
 
 
 
 
 
 

PD (puncte de distan ã) = RD x (1 -2/3 RN) x PM 

  Distan a de marcare corectatã cu H 
 RD =  

             Lungimea probei 

Numãrul concuren ilor ce depã esc 2/3 din cea mai mare vitezã 
 RN =  
     Numãrul concuren ilor cu o lansare din acea zi  

 PV (puncte de vitezã) = 2 x (RV - 2/3) x RN x PM 

    Viteza concurentului corectatã cu H 
 RV = 
   Cea mai bunã vitezã corectatã cu H 

PU (puncte necorectate) = PD + PV 

 PU (puncte  necorectate) = PM x 
RD 
   Distan a marcatã corectatã cu H 
 RD =  
   Distan a maximã de marcare corectatã cu H 
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21.3.1 Factorul  de  handicap : 
 
                            
 

unde:  I = indexul de handicap al planorului conform listei anexate la 
regulament; 
Imin = indexul de handicap cel mai mic al unui planor care a participat în 
proba acelei zile. 

 
21.3.2 Aprecierea “Distan ei de marcare“: 

“Distan a de marcare“ este suma laturilor corect terminate în ordinea corecta 
i distan a de marcare a urmatoarei laturi începuta, dar neterminata. 

“Distan a de marcare“ pe latura începuta dar neterminata este lungimea 
acelei laturi minus distan a dintre locul de aterizare i urmatorul punct de viraj sau de elul 
fixat daca este vorba de ultima latura.  
21.4  Factorul zilei : 

Punctele necorectate PU vor fi multiplicate cu factorul zilei “f“, ob inând astfel 
punctele corectate PC. 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

unde: N1 = numarul concuren ilor care au depa it o distan a marcata de cel 
pu in 100 Km. 
N2 = numarul concuren ilor care au minim o lansare de concurs în ziua 
respectiva. 

 
Daca “f“ este superior lui “1“, atunci va fi luat “1“. 
Punctele corectate PC reprezinta punctajul zilei respective. 

 
NOTA: Pentru paragrafele lipsa din prezentul regulament va rugam sa consulta i 
Codul Sportiv F.A.I., Sec iunea 3, Clasa D, Anexa A. 
  Orice modificare la prezentul regulament se va aduce în cadrul edin ei 
tehnice i se va comunica în timp util tuturor concuren ilor. 
 
 
 

PC = f x PU 

f = 1,25 x N1 / N2 

H = Imin / I 
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ANEXA A. Lista de penalizari aprobate, traducere dupa Codul Sportiv F.A.I., Sec iunea 3. 
 
Tipul abaterii Prima abatere A doua abatere Penalizarea 

Max. 
Dep irea greut ii admise (în plus sau minus W) W x 2 p n x W x 2 p n x W x 2 p 

Informa ii gre ite, furnizate cu întârziere, 
incomplete 

   

Documente incomplete Nu decoleaz  Nu decoleaz  Nu decoleaz  
Verificarea configura iei de zbor incomplet  Nu decoleaz  Nu decoleaz  Nu decoleaz  
Anun area târzie a timpului de plecare  (>30 min) Avertizare 10 p 25 p 
Timpul declarat de plecare diferit de cel real Avertizare 10 p 25 p 
Schimbarea înregistratorului de zbor f r  stirea 
organizatorilor 

10 p 20 p 25 p 

Intervalul de înregistrare >10 secunde Avertizare 10 p 25 p 
Livrarea documentelor cu întârziere (înregistratorul de 
zbor, certificatul de aterizare afar ) >30 min 

Avertizare 10 p 10 p 

Livrarea cu întârziere a documenta iei de rezerv  
(>60 min) 

Avertizare 10 p 25 p 

Raport de aterizare incomplet Avertizare 10 p 25 p 
Start incorect    

Între 0 i 0,5 Km de la linia de sosire 50 p 50 p 50 p 
Mai mult de 0,5 Km de la linia de plecare Start invalid Start invalid Start invalid 
Încercuirea incorect  a unui punct de control sau 
zone   * 

   

Mai mult de 0,5 Km de la limita punctului de control     
* 

50 p 50 p 50 p 

Mai mult de 1 km   * Punct nerealizat Punct nerealizat Punct nerealizat 
Evolu ii periculoase    

Zborul în nori 100 p Descalificare pe 
zi 

Descalificare 

Spiralarea pe partea gre it  în zona local  Avertizare (n-1) x 25 p Descalificare 
Spiralarea pe partea gre it  în sona de start Avertizare (n-1) x 25 p Descalificare 
Remorcaje terminate înainte de semn Avertizare (n-1) x 25 p Descalificare 
Remorcaj: se trage de man  înainte de declan are Avertizare Descalificare pe 

zi 
Descalificare 

Final: Trecerea sub altitudinea sau în l imea minim    
* 

Avertizare (n-1) x 25 p Descalificare 

Final: Manevre periculoase    * Àvertizare (n-1) x 25 p Descalificare 
Aterizare: E alonare incorect  Avertizare (n-1) x 25 p Descalificare 
Zborul deasupra limitei de în l ime (Specificat  la 
briefing)  dac  se dep e te cu 100 m 

1 p/m N p/m Descalificare pe 
zi 

Zborul deasupra limitei de în l ime (Specificat  la 
briefing)  dac  se dep e te cu 100 m 

Aterizare la 
intrarea în zona 
de restric ie 
aerian  

Descalificare pe 
zi 

Descalificare 

Plecarea în prob  de o în l ime mai mare decât cea 
stabilit  

1 p/m n p/m Descalificare pe 
zi 

Intrarea în spa iul zonei de restrtic ie aerian , intrarea 
în spa iu  aerian interzis 

Aterizare la 
punctul de 
intrare în 
restric ie 

Descalificare pe 
zi 

Descalificare 

Aterizarea dup  limita de timp legal  pentru zborul de 
zi 

10 p/m Descalificare pe 
zi 

Descalificare 

 
 

Tri are i falsuri în documente 

   

Falsificarea documentelor Descalificare Descalificare Descalificare 
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Încercarea de a g si ajutor extern pentru g sirea 
ascenden elor, alte planoare sau avioane din afara 
concursului 

Descalificare pe 
zi 

Descalificare Descalificare 

Alte înc lc ri ale regulamentului    
Zborul sub influen a alcoolului Descalificare pe 

zi 
Descalificare Descalificare 

Depistare pozitiv  la controlul antidoping Vezi politica FAI Vezi politica FAI  
Dep sirea anvergurii la clasa 15m i standard # 1 p/cm 1p/cm 1p/cm 
 
 
NOTA: In cazul in care din cauza probelor scurte sau a altor factori care duc la un puntaj 
corectat mai mic de 1000 de puncte, puntele de penalizare se vor transforma procentual 
functie de puntajul maxim dupa urmatoarea formula: 
  
  P.pen. corectate = P.pen. x PC / 1000 
 
dupa care se vor scadea din punctajul corectat al concurentului. 
 
 
 
 
 
     Intocmit 
      
    Dorina GHEORGHIU, Presedinte Comisie de Planorism, FAR 


