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Miejsce imprezy  
Lotnisko Piastów  
Kod ICAO EPRP  
 
Współrzędne : N51°28'44.4" E021°06'36.1" 
Odległość i kierunek od Radomia : 9 km (4,9 NM); 340 GEO 
 
Lotnisko niekontrolowane 
 
Elewacja : 148 m AMSL 
 
RWY           057/237  (05/23), 880 x 200 m 
Drugi RWY 176/356   (17/35), 720 x 200 m 
 
Radio Piastów-Radio 122.900 MHz 
 
Zarządzający lotniskiem - Aeroklub Radomski, Piastów 25, 26-660 Jedlińsk 
tel.: 48 321-51-01 
fax: 48 321-50-56 
http://www.aeroklub.radom.pl 
 
Zespół koordynujący przygotowanie obozu: 
1. Bartek Uzar 
2. Mariusz Górczyński 
3. Michał Dziewiecki 
4. Piotr Dygas 
 
Kontakt  
Koordynator: Mariusz Górczyński  
Tel. 608 404 531  
Mail: mariusz.gorczynski@assecobs.pl 
  
 
Szef wyszkolenia: Rafał Siankowski 
Tel. 501 511 410 
Mail: rafsiankowski@gmail.com 
 
 
Komisarz sportowy: Jarosław Chojak 
Tel. 518 151 997 
Mail: krokodylh@onet.pl 
 
 
Przygotowanie tras przelotów: Rafał Siankowski, Michał Dziewiecki 
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Cel Obozu  
Obóz Przelotowy RADOM PIASTÓW 2015 ma na celu przygotowanie pilotów  
szybowcowych do bezpiecznego wykonywania przelotów szybowcowych oraz do 
uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym poprzez:  
 

1. Uczestniczenie w cyklu szkoleń teoretycznych mających za zadanie przygotowanie 
szkolonych pilotów do bezpiecznego wykonywania przelotów szybowcowych.  

2. Wykonywanie lotów treningowych przelotowych na trasach, odpowiednio 
dostosowanych w zależności od stopnia zaawansowania danej grupy pilotów, 
jednakże w takim samym terenie oraz w tych samych warunkach meteo.  

3. Umożliwienie pilotom wykonania przelotów warunkowych do odznak 
szybowcowych.  

4. Nawiązanie kontaktu ze środowiskiem pilotów regularnie wykonujących przeloty i 
uczestniczących w zawodach szybowcowych.  

5. Umożliwienie uczniom pilotom wykonania przelotu z instruktorem, wymaganego do 
uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL. 

 
Harmonogram imprezy  
Czas trwania obozu 1 - 9 sierpnia 2015  
Początek przyjmowania zgłoszeń 31.01.2015 
Koniec zgłoszeń – po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników. 
 
W okresie poprzedzającym obóz - do 30 kwietnia 2015  - cykl szkoleń i wykładów. 
 
Rejestracja uczestników – 31 lipca 2015 – godz. 17:00 – 22:00  
Odprawa bezpieczeństwa – 31 lipca 2015  godz. 20:00 sala wykładowa - obowiązkowa  
Pierwsza odprawa otwierająca obóz – 1 sierpnia 2015 godz. 8:00 sala wykładowa  
 
Uwaga: 
W przypadku prognozowanych złych pogód na dwa dni przed rozpoczęciem obozu może 
zostać uruchomiony termin rezerwowy obozu w dniach 8-16 sierpnia 2015. 
 
Kwalifikowanie do uczestnictwa w obozie 
Członkowie Aeroklubu Radomskiego: 
Do uczestnictwa w obozie mogą przystąpić piloci z ważnym KWT i KTP oraz ważną polisą 
ubezpieczeniową NNW. 
Maksymalnie 12 osób (do dyspozycji 7 szybowców). 
Dla uczniów-pilotów posiadających już doświadczenie w samodzielnych lotach 
termicznych będzie możliwość wykonania przelotu z instruktorem na szybowcu 
dwumiejscowym. 
 
Pozostali: 
Do uczestnictwa w obozie mogą przystąpić piloci z ważnym KWT i KTP oraz ważną polisą 
ubezpieczeniową NNW. 
Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zapewnienie sobie możliwości korzystania z 
szybowca. Nie jest możliwe korzystanie ze sprzętu Aeroklubu Radomskiego, zatem 
wszystkie szybowce winny być zabezpieczone przez uczestników. 
 
Ustalając ostateczną listę uczestników weźmiemy pod uwagę możliwości sprzętowe 
którymi będziemy dysponowali. 
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Opłata wpisowa 
Członkowie Aeroklubu Radomskiego: 
Wpisowe – 150zł 
 
Pozostali: 
Wpisowe – 200zł 
 
Zasady zwrotu wpisowego: 
1. Rezygnacja do dnia 30.04.2015 – zwrot 100% wpisowego. 
2. Rezygnacja do dnia 31.05.2015 – zwrot 50%  wpisowego. 
3. Rezygnacja po dniu 30.06.2015 – wpisowe nie będzie zwrócone.  
 
Wpłaty należy dokonywać na następujące konto:  62 1050 1793 1000 0022 9007 9744 
z dopiskiem OBÓZ PRZELOTOWY RADOM PIASTÓW 2015 (WPISOWE). 
 
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia należy dokonywać poprzez e-mail: mariusz.gorczynski@assecobs.pl 
 
Lista zarejestrowanych osób będzie na bieżąco publikowana na stronach forum Aeroklubu 
Radomskiego.  
 
Przy dużej liczbie zgłoszeń zostanie utworzona rezerwowa lista uczestników.  
W takim przypadku o pierwszeństwie na liście zakwalifikowanych uczestników obozu 
będzie decydować data wpłaty wpisowego.  
 
 
Cennik  
Hol za samolotem: 1 hol (600m) – (ostateczna cena zostanie podana w późniejszym 
terminie) wstępnie 115 – 130 zł. 
 
 
Obszar, punkty zwrotne i procedury lokalne 
Obszar przelotów, punkty zwrotne w głównych formatach i strefy będą przedmiotem 
ustaleń Aeroklubu Radomskiego i zostaną ogłoszone w zestawie procedur lokalnych. 
 
Aeroklub Radomski nie zapewnia hangarowania szybowców laminatowych, które będą 
kotwiczone. Hangarowanie szybowca drewnianego należy zgłosić organizatorowi na 
30 dni przed rozpoczęciem obozu. 
 
Aeroklub Radomski zapewnia pomoc w przypadku potrzeby ściągania szybowców 
obcych z terenu przygodnego, jednakże z zachowaniem pierwszeństwa dla 
szybowców Aeroklubu Radomskiego. 
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Ubezpieczenie   
Ubezpieczenie OC 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze 
fizycznej (np. „PZU SPORT”). 
 
 
Zakwaterowanie   
Istnieje możliwość zakwaterowania na polu namiotowo-kempingowym lub w pensjonatach 
w okolicy lotniska. 
 
 
Wyżywienie na lotnisku  
Na lotnisku znajduje się bar. 
 


