
 
 
 
 
 
     

REGULAMENTUL 
Cupei “Ploieşti Fly In 2015” la precizia aterizării cu aeronave ultrauşoare 

motorizate clasele avion şi motodeltaplan 
 
I. ORGANIZARE 

 

1. ORGANIZATOR 

 

 Aeroclubul României în locaţia Aeroclubul Teritorial Ploieşti - aerodrom Strejnic. 
 

2.         SCOPUL  COMPETIŢIEI 

 

 Ridicarea nivelului de pregatire, în regim de concurs, a piloţilor de aeronave 

ultrauşoare motorizate clasele avion şi motodeltaplan. 

 Afirmarea elementelor de perspectivă. 

 Competiţie pregătitoare pentru Campionatul Naţional de Zbor cu Aeronave 

Ultrauşoare Motorizate. 
 

3. LOCUL ŞI DATA 

 

 Aeroclubul Teritorial Ploieşti - Aerodrom Strejnic, în data de 25.04.2015, cu zi de 

rezervă în 26.04.2015. 

 Prezentarea concurentilor se face la Aeroclubul Teritorial Ploieşti - Aerodrom 

Strejnic, pana la data de 25.04.2015, ora 10:00. 

 
4. PARTICIPANŢI 

 

 Participă piloţi, organizatori şi specialişti după cum urmează: 

 - la competiţie vor putea lua parte salariaţi şi sportivi legitimaţi ai Aeroclubului României, 

precum şi alţi piloţi de aeronave ultrauşoare motorizate cu tehnică proprie; 

 - sportivii legitimaţi, membrii ai loturilor judeţene ale Aeroclubului României, precum şi 

salariaţii instituţiei vor putea concura utilizând aeronavele ultrauşoare motorizate ale 

Aeroclubului României. Ceilalţi sportivi vor putea concura utilizând aeronave particulare; 

 - specialişti. 
 

5.        CONDUCERE, ORGANIZARE ŞI CONTROL 

 

  Acestea sunt asigurate de către directorul de concurs şi comisia de arbitri. 

 Director de concurs pentru Cupa “Ploieşti Fly In 2015” la precizia aterizării cu 

aeronave ultrauşoare motorizate ediţia 2015 este domnul Dan Chiriac. 

 Arbitrul şef pentru Cupa “Ploieşti Fly In 2015” la zbor cu aeronave ultrauşoare 

motorizate clasa avion ultrauşor ediţia 2014 este domnul Ionuţ Andrei. 

Comisia de arbitri este formată din specialişti nominalizaţi de către directorul de 

concurs şi arbitrul şef. 
 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

AEROCLUBUL ROMÂNIEI 
B-dul Lascăr Catargiu nr. 54, sector 1, Bucureşti ,România, cod 010673 

Tel/fax 021-312 36 19; 317 38 63, www.aeroclubulromaniei.ro, 

 

 

 

http://www.airclub.rdsnet.ro/


Cupa “Ploieşti Fly In 2015” la precizia aterizării cu aeronave ultrauşoare motorizate clasele avion şi motodeltaplan 

 

 2 

 

6. ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA ÎN CONCURS: 

 

Înscrierea în concurs se face nominal, pe baza unei fişe de înscriere (Anexa 1) care 

este înaintată organizatorului împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de 

participare. Documentele respective vor fi înapoiate după verificare. 

 Admiterea în competiţie se face cu respectarea următoarelor condiţii: 

- pentru aeronave: 

  -documente de identificare şi de navigabilitate aflate în termen de valabilitate. 

- pentru piloţi: 

-licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor sau 

motodeltaplan aflată în termen de valabilitate; 

- minim un an de la obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare 

motorizate - clasa la care concurează; 

- o experienţă minimă de 70 de ore de zbor pe clasa de aeronave ultrauşoare la 

care concureaza certificată în carnetul de zbor. 

  -certificat de aptitudine medicală aflat în termen de valabilitate; 

-cotizaţia anuală de sportiv al Aeroclubului României achitată la zi – numai 

pentru salariaţii şi sportivii Aeroclubului României; 

-carnet de zbor. 

-certificat de operator radiotelefonist aflat în termen de valabilitate. 

Concursul se va desfaşura pe clase şi categorii după cum urmează: 

-clasa avion ultrauşor, categoria pilot. 

-clasa avion ultrauşor, categoria instructor. 

-clasa motodeltaplan. 

 Înscrierea concurenţilor se va face la Aeroclubul Teritorial Ploieşti - Aerodrom Strejnic, 

în data de 25.04.2015, până la ora 10:00. 

 

NOTĂ 

  Va putea fi considerată şi experienţa de zbor acumulată pe alte clase de aeronave. 

Solicitările de acest tip vor fi analizate şi apreciate, de la caz la caz, de către comitetul director. 

 
7. DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI 

 

 Competiţia se desfăşoară în baza prezentului regulament şi a prevederilor legale în 

vigoare.  

 În data de 25.04.2015 începând cu ora 10:30 va avea loc briefingul oficial al 

concursului. Zi de rezervă 26.04.2015. 
 

8. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 

 

 Cheltuielile generate de participarea sportivilor legitimaţi, membrii ai loturilor judeţene 

ale Aeroclubului României, precum şi a salariaţilor acestuia  sunt suportate de către instituţie, 

direct sau din sponsorizări. 

 Cheltuielile legate de participarea celorlalţi piloţi sunt suportate de către aceştia, 

sponsori sau cluburile sportive la care sunt afiliaţi. 

 Sportivii legitimaţi, membrii ai loturilor judeţene ale Aeroclubului României, precum şi 

salariaţii instituţiei vor putea concura utilizând aeronavele ultrauşoare motorizate ale 

Aeroclubului României. 

 Ceilalţi sportivi vor putea concura utilizând aeronave particulare. 

 Aeroclubul României pune la dispoziţie, spaţiile de parcare disponibile ale 

Aeroclubului Teritorial Ploieşti - Aerodrom Strejnic şi asigură serviciile de navigaţie aeriană 

pe perioada de desfăşurare a competiţiei. 

 Diplomele şi cheltuielile pentru arbitri şi organizatori sunt asigurate de către 

Aeroclubul României şi sponsori. 
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II.  PROBE DE CONCURS 

  

 Concursul este destinat piloţilor şi instructorilor de aeronave ultrauşoare motorizate 

clasele avion ultrauşor şi motodeltaplan. 

 Numărul minim de participanţi pentru fiecare clasa şi categorie este de 3. 

 Numărul minim de probe / manşe efectuate pentru validarea concursului este de 1. 

 Vor fi întocmite clasamente separate pentru fiecare clasă / categorie. 

 Concursul este compus din probe de precizia aterizării după cum este specificat în 

continuare. 

 Modelul careului de aterizare şi punctajul sunt prezentate în Anexa 2A. 

 Modelul fişei de arbitraj pentru proba de precizia aterizării este prezentat în Anexa 2B. 
 

 Precizia aterizării:  

 Poate fi compusă din una sau mai multe manşe a câte 3 aterizări. 

 Zborurile se execută singur la bordul aeronavei. 

 Toate zborurile din cadrul competiţiei se efectuează de către fiecare concurent cu 

aeronava declarată în fişa de înscriere. 

 Ordinea la decolare se stabileşte prin tragere la sorţi, fişele de arbitraj fiind completate 

cu numele concurentului şi numărul de ordine aferent. 

 Decolarea se va executa într-un interval de timp de maxim 2 minute după ce s-a primit 

aprobarea conducătorului de zbor. 

 Conducătorul de zbor va da aprobarea de decolare astfel încît să fie asigurată 

siguranţa zborurilor. 

 Zborurile vor consta din ture de pistă efectuate la înălţimea de minim 150 de metri. 

 Aterizarea se execută într-un careu  al cărui model este prezentat în Anexa 2A. 

 Pentru clasa avion, categoria pilot instructor, aterizările se vor putea efectua, funcţie de 

decizia organizatorului, peste un obstacol cu înălţimea de 1 metru situat la o distanţă de 25 de 

metri înaintea careului de aterizare. Obstacolul va fi realizat dintr-o bandă vizibilă care se poate 

rupe uşor. 

 Datele suplimentare necesare efectuării zborurilor (inclusiv intervalul de timp în care se 

efectuează zboruri de concurs) vor fi comunicate la pregătirea de dinaintea zborului şi la 

briefing. 

 
 Zboruri efectuate în vederea clasificării: 

 Fiecare concurent are dreptul la maxim 3 încercări (zboruri), pentru fiecare manşă. 

 Proba poate conţine una sau mai multe manşe, funcţie de decizia organizatorului. 

 Dacă la sfârşitul numărului de manşe alocat, în urma calculării punctajului, doi sau mai 

mai mulţi concurenţi acumulează un număr egal de puncte, organizatorul va putea lua decizia 

efectuării de manşe suplimentare în vederea departajării acestora. 

 
 Se acordă puncte după cum urmează: 

 - contactul cu solul al uneia sau al ambelor roţi ale trenului principal cu un număr de 

puncte corespunzător locului în care s-a realizat acesta. La calcularea punctajului final va fi 

luat în considerare fie locul primului contact cu solul al uneia dintre roţile trenului principal, fie 

locul contactului permanent cu solul al ambelor roţi ale trenului principal, oricare dintre 

acestea atrage un număr mai mic de puncte; 

- zborurile care nu ating înălţimea de siguranţă se punctează cu 0 puncte; 

 - nerespectarea indicaţiilor conducătorului de zbor (inclusiv depăşirea timpului alocat 

pentru decolare) se punctează cu 0 puncte; 

 - executarea de manevre care pun în pericol siguranţa zborului atrage descalificarea 

pilotului respectiv; 

 - ruperea obstacolului (dupa caz) se puncteaza cu 0 puncte; 

 - aterizările incorecte sau periculoase se punctează cu 0 puncte; 

- zborurile neefectuate se puncteaza cu 0 puncte; 
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NOTE:    

 Se consideră o aterizare corectă, în sensul acestui regulament, atunci când contactul 

permanent cu solul se realizează pe cele două roţi ale trenului principal, iar aeronava rulează 

neîntrerupt pe sol până la o distanţă de 10 metri  măsuraţi de la capătul cel mai îndepărtat  

al careului pe direcţia de aterizare – decolare, fără ca vreuna dintre roţile trenului principal să 

se ridice de pe sol la o înălţime mai mare decât jumătate din diametrul său. 

 Totalul punctelor realizate de fiecare concurent se obţine prin însumarea numărului de 

puncte de la fiecare manşă. 

    
 Arbitraj: 

 Zborurile sunt arbitrate de către o comisie formată din arbitru şef şi arbitri. Aceştia sunt 

plasaţi de-a lungul careului, astfel încît fiecare să il poată observă cât mai bine. 

 Arbitrii completează câte o fişă de arbitraj pentru fiecare concurent (modelul fişei este 

prezentat în Anexa 2B). 

 Clasamentul unei manşe este realizat în ordinea numărului de puncte  obţinute de 

fiecare concurent, numărul cel mai mare de puncte conferind locul I. 

 Acolo unde exista neconcordanţe între date se iau în considerare datelele care au fost 

apreciate identic de majoritatea arbitrilor. 

 
 
III. CONTESTAŢII: 

 

 Contestaţiile se formulează în scris şi sunt înaintate arbitrului şef după afişarea  

rezultatelor fiecărei manşe, comisia de arbitri urmând a le soluţiona în cel mai scurt timp.  
 

IV. CLASAMENTUL FINAL: 

 

 Punctajul general se stabileşte prin însumarea punctelor primite de fiecare concurent la 

fiecare manşă. 

 Stabilirea poziţiei în clasament se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului 

general obţinut de fiecare concurent, numărul cel mai mare de puncte conferind locul I.  

 
NOTA: 

 Prevederile prezentului regulament vor putea fi interpretate, acolo unde ele nu au putut 

fi precizate destul de clar, de către directorul de concurs impreuna cu comisia de arbitri. 
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ANEXA 1 

 
 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
 

Nume:  

Prenume:  

Act identitate:  

Licenţă pilot: 

Emis de:  

Serie, număr:  

Val. până la:  

 

Aeronava ultrauşoara cu care participă: 

 

Clasa/categoria:  

Tip:  

Identificare:  

Document de navigabilitate: 

Emis de:  

Serie, număr:  

Val. până la:  

 

Proprietar:  

Deţinător:  

 
  
 
Declar că am luat la cunoştiinţă asupra regulamentului competiţiei. 
 
 
 
 

 
Data: 

 
Semnătura: 
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ANEXA 2A 
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ANEXA 2B 

 
  

FIŞA DE ARBITRAJ PENTRU PRECIZIA ATERIZĂRII 
 
 Manşa Nr.: ____________ 
 
Nr. de ordine:______ Numele concurentului:_________________________________ 
 
 
 

 Aterizare 
cu utilizarea 

motorului 

Nr. puncte 
ce se 

acorda/zb
or 

Număr zboruri 1 2 3 - 

Nerespectare indicaţii CZ    0 

Contact în afara careului    0 

Contact permanent în careu    200, 150, 
100, 50, 

30, 10  

Zborurile care nu ating înălţimea 
de siguranţă 

   0 

Rupere obstacol    0 

Aterizări incorecte / periculoase    0 

Zboruri neefectuate    0 

TOTAL / ZBOR    - 

TOTAL / MANŞĂ  

 
 

 

 

 

COMISIA DE ARBITRI:     Arbitru şef  __________________________________ 

(numele şi semnătura)          Membrii      __________________________________ 

            __________________________________ 

                           ___________________________________ 

                            __________________________________ 

                             __________________________________ 


