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REGULAMENTUL 
Campionatului National de Zbor cu Aeronave Ultrausoare Motorizate  

- editia 2014- 
 
 
 
I. ORGANIZARE 
 
1. ORGANIZATOR 
 
 Federatia Aeronautica Romana (FAR), impreuna cu Aeroclubului Romaniei (AR). 
 
2.         SCOPUL  CAMPIONATULUI 
 
 Desemnarea campionilor nationali - aeronave ultrausoare motorizate (avioane 
ultrausoare si motodeltaplane). 
 Desemnarea componentilor loturilor nationale la categoriile mentionate. 
 Pregatirea in regim de concurs a pilotilor de aeronave ultrausoare motorizate 
membriI ai lotului national si loturilor judetene. 
 Afirmarea elementelor de perspectiva. 
 
3. LOCUL SI DATA 
 
 Aeroclubul Teritorial Ploiesti – Aerodrom Strejnic, in perioada 05 - 09.11.2014. 
 Prezentarea se face la Aeroclubul Teritorial Ploiesti – Aerodrom Strejnic, pe data de 
05.11.2014, ora 17.00. 
 
4. PARTICIPANTI 
 
 Participa piloti, organizatori si specialisti dupa cum urmeaza: 

- piloti, componenti ai loturilor  nationale; 
 - piloti, ce poseda gradul de pregatire necesar, din cadrul cluburilor sportive afiliate 
la FAR; 
 - specialisti din cadrul FAR si cluburilor sportive afiliate la FAR. 
 
5.        CONDUCERE, ORGANIZARE SI CONTROL 
 
   Acestea sunt asigurate de un comitet director format din directorul de concurs si 
minim doua ajutoare, desemnate de catre acesta dintre specialistii din cadrul FAR sau din 
cadrul cluburilor sportive afiliate la FAR prezenti la competitie. 

Director de concurs pentru Campionatul National de Zbor cu Aeronave Ultrausoare 
Motorizate editia 2014 este domnul Mihai Ilie. 

Arbitrul sef al Campionatului National de Zbor cu Aeronave Ultrausoare Motorizate 
editia 2014 este domnul Dan Chiriac. 

Comisia de arbitri este nominalizata de catre comitetul director. 
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Alti oficiali care sunt nominalizati de catre comitetul director si comisia de arbitri. 

 Conducerea zborului este asigurata de instructorii de zbor prezenti la campionat. 
 Personalul care asigura conducerea zborului este nominalizat de catre comitetul 
director. 

Nominalizarile mentionate mai sus se fac pe baza de proces verbal semnat de 
membrii comitetului director si de persoanele nominalizate. 
 Admiterea la zbor a pilotilor si aeronavelor se face conform cerintelor legale si in 
baza prezentarii  documentelor, aflate in termen de valabilitate, ale pilotilor si aeronavelor.  

Persoanele participante la campionat semneaza pentru luare la cunostinta asupra 
prezentului regulament. 
 Comisia de arbitri impreuna cu directorul de concurs stabilesc probele care urmeaza a fi 
efectuate in fiecare zi. 
 
6. INSCRIEREA SI ADMITEREA IN CONCURS: 
 
 Pot participa la concurs piloti din cadrul cluburilor sportive afiliate la FAR. 

Inscrierea in concurs se face nominal, pe baza unei fise de inscriere (Anexa 1) care este 
inaintata comitetului director impreuna cu documentele care atesta indeplinirea coditiilor de 
participare. Documentele respective vor fi inapoiate dupa verificare. 
 Admiterea in competitie se face cu respectarea urmatoarelor conditii: 

- pentru aeronave: 
  - documente de identificare i de navigabilitate aflate în termen de valabilitate. 

- pentru pilo i: 
- licenta de pilot de aeronave ultrausoare motorizate din clasa la care concureaza 
aflata in termen de valabilitate; 
- minim un an de la obtinerea licentei de pilot de aeronave ultrausoare motorizate 
- clasa la care concureaza; 

  - certificat de aptitudine medicala aflat in termen de valabilitate; 
  - cotizatia anuala catre Federatia Aeronautica Romana achitata la zi; 

- o experienta minima de 70 de ore de zbor pe clasa de aeronave ultrausoare la 
care concureaza certificate in carnetul de zbor. 

 
NOTA 
  Va putea fi considerata si experienta de zbor acumulata pe alte clase de aeronave. 
Solicitarile de acest tip vor fi analizate si apreciate, de la caz la caz, de catre comitetul director. 
   
7. DESFASURAREA CAMPIONATULUI 
 
 Campionatul se desfasoara in baza prezentului regulament si a prevederilor legale 
in vigoare. 
 
8. BAZA TEHNICO-MATERIALA 
 
 Cheltuielile necesare pentru organizarea si desfasurarea campionatului  (cazare, 
masa, transport, combustibili, premii, etc.) sunt suportate de catre cluburile sportive afiliate 
la FAR si/sau sponsori, functie de  disponibilitati. 
 Aparatele de zbor si echipamentele necesare sunt asigurate de catre cluburile 
sportive si/sau de catre pilotii participanti. 
 Aeroclubul Romaniei pune la dispozitie pista, spatiile de parcare disponibile ale 
Aeroclubului Teritorial Ploiesti – Aerodrom Strejnic si asigura cazarea sportivilor si a 
oficililor, in limita locurilor disponibile. 
 Diplomele, medaliile, cupele si cheltuielile pentru arbitri sunt asigurate de catre FAR. 
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II.  PROBE DE CONCURS 
  
 Concursul se desfasoara pe clase de aeronave, respectiv avioane ultrausoare, 
motodeltaplane. 
 Numarul minim de participanti pentru fiecare clasa este de 3. 
 Pentru clasele avion ultrau or i motodeltaplan concursul se va desf ura conform celor 
specificate în continuare. 
 Concursul poate fi compus din probe de precizia aterizarii si/sau zboruri de regularitate, 
functie de decizia organizatorului (comisia de arbitri si directorul de concurs). 
 In afara probelor de precizia aterizarii si zbor de regularitate, asa cum sunt ele 
prezentate in continuare, se vor putea efectua probe cuprinse in FAI Sporting Code, Section 10 - 
Microlights and Paramotors (www.fai.org/cima-documents), care devine parte din prezentul 
regulament. 
 Modelul careului de aterizare si punctele de penalizare aferente sunt prezentate in 
Anexa 2A. 
 Modelul fisei de arbitraj pentru proba de aterizare la punct fix este prezentat in Anexa 2B. 
 Modelul fisei de arbitraj pentru proba de regularitate este prezentat in Anexa 3. 
 
A. Precizia aterizarii:  
 
 Poate fi compus  din una sau mai multe man e a câte 3 ateriz ri. 
 Zborurile se execut  singur la bordul aeronavei. 
 Toate zborurile din cadrul competi iei se efectueaz  de c tre fiecare concurent cu 
aeronava declarat  în fi a de înscriere. 
 Ordinea la decolare se stabile te prin tragere la sor i, fi ele de arbitraj fiind completate cu 
numele concurentului i num rul de ordine aferent. 
 Decolarea se va executa într-un interval de timp de maxim 2 minute dup  ce s-a primit 
aprobarea conduc torului de zbor. 
 Conduc torul de zbor va da aprobarea de decolare astfel încît s  fie asigurat  siguran a 
zborurilor. 
 Zborurile vor consta din ture de pist  efectuate la în l imea de minim 150 de metri. 
 Aterizarea se execut  într-un careu  al c rui model este prezentat în Anexa 2A. 
 Func ie de decizia organizatorului, ateriz rile se vor putea efectua peste un obstacol cu 
în l imea de 1 metru, situat la o distan  de 25 de metri înaintea careului de aterizare. Obstacolul 
va fi realizat dintr-o band  vizibil  care se poate rupe u or. 
 Datele suplimentare necesare efectu rii zborurilor (inclusiv intervalul de timp în care se 
efectueaz  zboruri de concurs) vor fi comunicate la preg tirea de dinaintea zborului i la briefing. 
 
 Zboruri efectuate in vederea clasificarii: 
 
 Fiecare concurent are dreptul la maxim 3 încerc ri (zboruri), pentru fiecare man . 
 Proba poate con ine una sau mai multe man e, func ie de decizia organizatorului. 
 
 Se acord  puncte dup  cum urmeaz : 
 
 - contactul cu solul al uneia sau al ambelor ro i ale trenului principal cu un num r de 
puncte corespunz tor 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 ro ile trenului principal, 
fie locul contactului permanent cu solul al ambelor ro i ale trenului principal, oricare dintre 
acestea atrage un num r mai mic de puncte; 

- zborurile care nu ating în l imea de siguran  se puncteaz  cu 0 puncte; 
 - nerespectarea indica iilor conduc torului de zbor (inclusiv dep irea timpului alocat 
pentru decolare) se puncteaz  cu 0 puncte; 
 - ruperea obstacolului (dupa caz) se puncteaza cu 0 puncte; 
 - ateriz rile incorecte sau periculoase se puncteaz  cu 0 puncte; 
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- zborurile neefectuate se puncteaza cu 0 puncte; 
 - executarea de manevre care pun în pericol siguran a zborului atrage descalificarea 
pilotului respectiv. 
  
NOTE:    
 Se consider  o aterizare corect , în sensul acestui regulament, atunci când contactul 
permanent cu solul se realizeaz  pe cele dou  ro i ale trenului principal, iar aeronava ruleaz  
neîntrerupt pe sol pân  la o distan  de 10 metri  m sura i de la cap tul cel mai îndep rtat  
al careului pe direc ia de aterizare – decolare, f r  ca vreuna dintre ro ile trenului principal s  se 
ridice de pe sol la o în l ime mai mare decât jum tate din diametrul s u. 
 Totalul punctelor realizate de fiecare concurent se ob ine prin însumarea num rului de 
puncte de la fiecare man . 
    
 Arbitraj: 
 Zborurile sunt arbitrate de c tre o comisie format  din arbitru ef i arbitri. Ace tia sunt 
plasa i de-a lungul careului, astfel încît fiecare s  il poat  observ  cât mai bine. 
 Arbitrii completeaz  câte o fi  de arbitraj pentru fiecare concurent (modelul fi ei este 
prezentat în Anexa 2B). 
 Clasamentul unei man e este realizat în ordinea num rului de puncte  ob inute de 
fiecare concurent, num rul cel mai mare de puncte conferind locul I. 
 Acolo unde exista neconcordan e între date se iau în considerare datelele care au fost 
apreciate identic de majoritatea arbitrilor. 
 
B. Zbor de regularitate: 
 
 Proba consta in efectuarea de zboruri pe un traiect inchis (punctul de sosire este punctul 
din care s-a plecat in proba), cu sau fara aterizare in puncte intermediare. 
 Zborurile se executa singur la bordul aeronavei. 
 Este permisa folosirea la bordul aeronavelor a GPS-urilor, precum si a oricaror mijloace 
care asigura o navigatie precisa si sigura (harti, busole, etc.)  
 Traiectul poate contine puncte de intoarcere si/sau intermediare (daca se aterizeaza in 
acel punct), acesta plus punctele de plecare si sosire constituind punctele de control in care se 
afla arbitrii. Acestia completeaza fisele de arbitraj si pe cele de plecare (cand se aterizeaza) la  
rubricile corespunzatoare (modelul fisei de arbitraj este prezentat in Anexa 3). 
 Pe circuit se respecta inaltimea minima de siguranta prevazuta de reglementarile in 
vigoare, iar pe distanta de 5 km pina la punctul de control se zboara in asa fel incat aeronava sa 
poata fi observata de catre arbitrul-observator, plasat in punctul respectiv. 
 Punctele de control sunt survolate la inaltimea de 150 metri pentru ca aeronavele sa 
poata fi identificate. Directia de intrare catre punctele de control este de-a lungul liniei drumului  
obligat de la punctul de control anterior catre  punctul de control care urmeaza.  Abaterile de la 
acest unghi se determina de arbitrii observatori, de la o distanta de pana la 1000 m de punctul 
de observare. 
 Traiectul si datele necesare efectuarii probelor (inclusiv perioada de timp in care se 
efectueaza decolarile si perioada de timp dintre ele) sunt anuntate cu minim o ora inainte de 
deschiderea  
probei; in intervalul de timp de o ora, mentionat, concurentii completeaza doua fise de arbitraj 
(care constituie si fisa de plecare) din care una este inminata arbitrilor care o completeaza la 
rubricile corespunzatoare (plecare si sosirea) iar cealalta se pastreaza pe timpul zborului urmand 
ca la sosire sa fie inminata arbitrilor care completeaza ora sosirii. 
 In perioada de timp dintre momentul anuntarii datelor necesare in vederea efectuarii 
probelor si aterizarea ultimului concurent participant la proba respectiva nu este permisa 
efectuarea, de catre concurenti, a nici unui zbor in afara celor de concurs si a zborurilor de 
verificare a aeronavelor inainte de plecarea in proba (acestea din urma se vor efectua in tur de 
pista). 
 Aceasta proba poate fi arbitrata, in functie de decizia organizatorului, atat prin metoda 
amplasarii de arbitri in punctele de control cat si prin metoda electronica (interpretarea datelor 
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inregistrate de aparate GPS sau logger-e amplasate la bordul aeronavelor). 
 
 Zboruri efectuate in vederea clasificarii: 
 
  Numarul de manse efectuate la aceasta proba sunt stabilite de comisia de arbitri si 
directorul de concurs, insa o singura mansa este suficienta pentru ca proba sa fie validata. 
 
 Se acorda puncte de penalizare dupa cum urmeaza: 
 
 - abaterile de la directia de intrare catre punctele de control: unghiul masurat, avand 
varful in punctul de control, dintre LDO si LDR nu va fi mai mare de 15o; in caz contrar, 
concurentul este penalizat cu 50 puncte pentru fiecare 15 grade. 
 - abaterile in plan orizontal de la verticala punctului mai mari de 200 m la survolarea 
punctelor de control care se penalizeaza cu 50 puncte; 
 - timpul total de intirzierea (suma diferentelor dintre timpii declarati si realizati) se 
penalizeaza cu un punct pentru fiecare secunda; 
 - nedecolarea in proba se penalizeaza cu 4000 puncte; 
 - survolul punctelor de control astfel incit sa nu fie posibila identificarea aeronavei se  
 
penalizeaza cu 1000 puncte; 
 - executarea de catre pilot de manevre in afara limitelor de siguranta a zborului atrage 
descalificarea concurentului respectiv. 
 
 Punctajul obtinut de fiecare concurent (N2) se calculeaza pentru o mansa astfel: 
 
 N2 = 1000 - P2/P2max * 1000 
 P2  = numarul punctelor de penalizare ale fiecarui concurent acordate in proba 
respectiva; 
 P2max = numarul maxim de puncte de penalizare  care pot fi acumulate de un 
concurent in proba respectiva. 
 
 Arbitraj: 
 Calculul totalului punctelor de penalizare, pentru fiecare concurent si fiecare zbor, se 
face, pe baza fiselor de arbitraj completate de arbitrul sef si arbitri observatori, precum si a celor 
doua fise de plecare, prin insumarea  diferentelor de timpi, luate in secunde, dintre orele 
declarate si cele reale la care se adauga si celelalte penalizari prevazute in regulament la 
aceasta proba; aceasta operatie este facuta pe fisa pe care arbitrii au pastrat-o dupa plecarea 
concurentului respectiv, urmind ca dupa completare sa fie semnata de toti membrii comisiei de  
arbitri (arbitrul sef si arbitrii observatori constituie comisia de arbitrii), pentru validare. 
  Clasamentul unei manse este realizat in ordinea crescatoare a numarului de puncte 
obtinute de fiecare concurent; numarul maxim de puncte conferind locul I. 
 Clasamentul in urma probei este realizat in ordinea crescatoare a sumei numarului de 
puncte obtinute de fiecare  concurent la  fiecare manse; numarul maxim de puncte conferind 
locul I. 
 Acolo unde exista neconcordante intre date se vor lua in considerare datelele care au 
fost  
apreciate identic de majoritatea arbitrilor. 
 
III. CONTESTATII: 
 
 Contestatiile se formuleaza in scris si sunt inaintate arbitrului sef dupa afisarea  
rezultatelor fiecarei manse, comisia de arbitri urmand a le solutiona in cel mai scurt timp. Taxa 
pentru depunerea contestatiei este de 50 lei. In cazul in care contestatia se dovedeste 
intemeiata suma respectiva se returneaza. In caz contrar aceasta suma se foloseste pentru 
premiere. 
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IV. CLASAMENTUL FINAL: 
 
 Punctajul general se stabileste prin insumarea punctelor primite de fiecare concurent la 
fiecare mansa a fiecarei probe. 
 Stabilirea pozitiei in clasamentul general se realizeaza in ordinea crescatoare a 
punctajului general obtinut de fiecare concurent; numarul maxim 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 catre directorul de concurs impreuna cu comitetul director. 
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ANEXA 1 
 

 
 

FISA DE INSCRIERE 
 

Nume:  

Prenume:  

Act identitate:  

Licenta pilot: 

Emis de:  

Serie, numar:  

Val. pana la:  

 
Aeronava ultrausoara cu care participa: 

 
Clasa: motodeltaplan / avion ultrausor 

Tip:  

Identificare:  

Documente de navigabilitate: 

Emis de:  

Serie, numar:  

Val. pana la:  

 
Proprietar:  

Detinator:  

 
  
 
Declar ca am luat la cunostiinta asupra regulamentului Campionatului National de Zbor cu 
Aeronave Ultrausoare Motorizate - editia 2014. 
 
 
 

 
Data: 05.11.2014 

 
Semnatura: 
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ANEXA 2A 
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ANEXA 2B 
 
  

FISA DE ARBITRAJ PENTRU PRECIZIA ATERIZARII 
 
 Mansa Nr.: ____________ 
 
Nr. de ordine:______ Numele concurentului:_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 Aterizare 
cu utilizarea 
motorului 

Nr. puncte 
ce se 

acorda/zbor 

Numar zboruri 1 2 3 - 

Nerespectare indicatii CZ    0 

Contact in afara careului    0 

Contact permanent in careu    200, 150, 
100, 50, 30, 

10  

Zborurile care nu ating inaltimea de 
siguranta 

   0 

Rupere obstacol    0 

Aterizari incorecte / periculoase    0 

Zboruri neefectuate    0 

TOTAL / ZBOR    - 

TOTAL / MAN   
 
 
 
 
 
 
 
COMISIA DE ARBITRI:     Arbitru Sef  _________________________________ 
(numele si semnatura)          Membri       __________________________________ 
            __________________________________ 
                              _________________________________ 
                             __________________________________ 
                              __________________________________ 

 



Campionatul National de Zbor cu Aeronave Ultrausoare Motorizate - editia 2014 

 10

ANEXA 3 
 

FISA DE ARBITRAJ PENTRU ZBORUL DE REGULARITATE 
 

Mansa Nr. _________ 
 

Nr. ordine ______  Numele Concurentului _________________________________________ 
 

Date necesare calcul punctaj DATELE diferenta 
 declarate de 

concurent 
completate de 

arbitrii 
declarat / 
arbitrat 

ora si minutul decolarii 
 

   

 survolului / aterizarii / decolarii / prin 
punctul de control nr.1 

   

 survolului / aterizarii / decolarii / prin 
punctul de control nr.2 

   

 survolului / aterizarii / decolarii / prin 
punctul de control nr.3 

   

 survolului / aterizarii / decolarii / prin 
punctul de control nr.4 

   

 aterizarii 
 

   

Semnatura concurent 
                                                      ________________ 

TOTAL 
DIFERENTA 

 

 
Penalizare pentru abaterea unghiulara 

50 puncte pentru fiecare 150 
punctul de control 1 
 

 

 punctul de control 2 
 

 

 punctul de control 3 
 

 

 punctul de control 4 
 

 

Penalizare pentru abaterea orizontala mai mare de  
200m  

punctul de control 1 
 

 

50 puncte punctul de control 2 
 

 

 punctul de control 3 
 

 

 punctul de control 4 
 

 

Penalizare pentru nedecolare in proba,4000 puncte  
 

 

Penalizare pentru nefinalizarea probei,1000 puncte  
 

 

Survol puncte de control astfel incit sa nu fie  
posibila identificarea aeronavei 

punctul de control 1 
 

 

 punctul de control 2 
 

 

1000 puncte punctul de control 3 
 

 

 punctul de control 4  
 

 
COMISIA DE ARBITRII                                 Arbitru Sef   ________________________________________ 
(numele si semnatura)       Membri        _______________________________________ 
                                       _______________________________________ 
                                       _______________________________________ 


