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18 Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski

Motoparalotniowy Puchar Polski 2016

Polska Liga Motoparalotniowa

Serock – Powiat Legionowski

Termin: 11 lipca – 17 lipca 2016 r

Miejsce:





Organizatorzy:

Komisja Mikrolotowa Aeroklubu Polskiego

Miasto i Gmina Serock

Powiat Legionowski

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe

Paramotor Team Poland

Dyrektor Zawodów: Maciej Głogowski (OSiR Serock) 

Kontakt: +48 503 507 309

Dyrektor Sportowy: Adam Paska
Kontakt : adampaska@kadrappg.pl +48 501 122 710
Strona www zawodów: www.mp.kadrappg.pl

Rejestracja zawodników: http://mp.kadrappg.pl/profile/register/

Sędziowie: 

Krzysztof Opechowski

Mirosław Górski 

Przedstawiciel zawodników wybrany na 1 briefingu

Biuro Zawodów:

Katarzyna Śmietanko 

Mirosława Górska 

Natalia Paska

Rejestracja zawodników:

Internetowa na stronie MP. http://mp.kadrappg.pl/profile/register/



Przebieg konkurencji:

Konkurencje 18 MPMP , mogą być rozgrywane w dniach od 11 lipca do 16 
lipca w zależności od warunków pogodowych.  

Pierwsza odprawa:

11  lipca (poniedziałek) godz. 15.00  -  na startowisku. 

Warunki uczestnictwa:

•  Posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacji upoważniającego do 
wykonywania lotów na posiadanym PPG / PPGG lub dokumentu
zagranicznego upoważniającego do wykonywania takich lotów 

• Licencja Sportowa FAI*

• Ważne ubezpieczenie OC w związku z wykonywanymi lotami  

• Podpisanie karty rejestracyjnej zawodnika w dniu rejestracji

• Posiadania sprawnego technicznie skrzydła i silnika 

* zawodnicy nieposiadający licencji sportowej FAI (NAC), będą 

dopuszczeni do udziału w zawodach, ale nie będą klasyfikowani w 18 

MPMP. Uzyskane przez nich punkty w klasyfikacji będą uwzględnione w 

rankingu PLMP.

Wpisowe:

200 zł : 

Wpisowe należy wpłacić dnia 11 lipca 2016 roku. Podczas rejestracji. 

ZAKWATEROWANIE:

• domki letniskowe – Jadwisin ul. Szkolna – BEZPŁATNIE dla pierwszych 
45 zarejestrowanych osób na stronie (5-6 osobowe z łazienką) – około 
4,5 km od startowiska

• namiot – Jadwisin ul. Szkolna – BEZPŁATNIE – ok 4,5 km od startowiska
• Hotel Narvil **** – pokój 2 os. 270 zł/doba (ze śniadaniem + SPA) – 

około 2,9 km od startowiska
• Hotel Pan Tadeusz *** – pokój 2 os 230 zł/doba (ze śniadaniem) – około 

2,7 km od startowiska
• Hotel Windsor **** – pokój 2 os 242 zł/doba (ze śniadaniem) 

pokój 3 os 312 zł/doba (ze śniadaniem) – około 7,8 km od startowiska 



Hotel Złoty Lin – pokój 2 os 160 zł/doba (ze śniadaniem) – około 3,5 km 
od startowiska

• CSK Nicola – pokój 2 os 150 zł/doba (ze śniadaniem + sauna, sala 
fitness, bilard, tenis stołowy) 
– pokój 1 os 100 zł/doba (ze śniadaniem + sauna, sala fitness, bilard, 
tenis stołowy) – około 3 km od startowiska

Rejestratory GPS:

Zalecane jest posiadanie rejestratorów typu AMOD, w wypadku innych
urządzeń prosimy o zabranie kabli do ich podłączenia do komputera oraz 
sterowników, za sczytanie track – ów z takich urządzeń odpowiada ich 
użytkownik. Przypominamy, że zapis rejestratora (GPS-a) musi odbywać się w 
funkcji czasu, a nie w funkcji drogi.

Klasyfikacja:

Zawody zostaną rozegrane w 4 klasach : PF1, PL1, PF2 i PL2. W wypadku 
uczestnictwa w klasie mniej niż 3 załóg klasa nie zostanie rozegrana. 

Podczas zawodów zostaną wyłonieni zwycięzcy: 
18 MPMP

Wyniki Mistrzowie Polski wliczane są do rankingu MPPP oraz PLMP z tym, że 
w PLMP punkty zdobyte mają współczynnik 1,5. 

W dniu 16 lipca zostaną rozegrane Motoparalotniowe Zawody o Puchar 
Starosty Powiatu Legionowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach technicznych.  

Uwaga !!!

Wyniki uzyskane przez pilotów nieposiadających Licencji Sportowej FAI, będą 
umieszczone tylko w klasyfikacji Open zawodów.

Dyrektor Sportowy

Adam Paska


