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Pucharu Sześciu Pagórów

1. Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24 organizuje konkurs pod nazwą „Puchar Sześciu

Pagórów”.

2. Uczestnikiem Konkursu  może  być  osoba  posiadająca  uprawnienia  do  do  wykonywania

lotów paralotnią zgodnie z polskim prawem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Uczestnicy  Konkursu  mają  za  zadanie  wykonać  loty  paralotnią  ze  startu  nożnego  z

następujących „Sześciu Pagórów”:

a) Chełm – w pobliżu (N 49:36.251, E 020:59.758),

b) Jaworzyna Krynicka – w pobliżu (N 49:24.883, E 20:53.802),

c) Makowica – w pobliżu (N 49:29.703, E 020:41.754),

d) Cergowa – w pobliżu (N 49:32.195, E 021:43.206),

e) Działy – w pobliżu (N 49:44.063, E 021:50.656),

f)  Mszana  N  i  S  –  w  pobliżu  odpowiednio  (N  49:28.971,  E  021:38.663),  (N  49:30.827,  E:

021:38.915)

w okresie od 9 kwietnia do 30 września 2016 roku.

4. W  trakcie  startu,  lotu  i  lądowań  uczestnicy  mają  obowiązek  stosować  się  do

obowiązujących  przepisów  prawa,  w  szczególności  prawa  lotniczego  oraz  przepisów  o

ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za

przygotowanie i przebieg lotu.

5. Uczestnicy Konkursu otrzymują punkty za loty wykonane z „Sześciu Pagórów” zgłoszone

na xcportal.pl według następujących zasad:

a) za lot przyznawane są punkty w zależności od jego długości z uwzględnieniem mnożników za

trójkąt FAI (1.8), trójkąt płaski (1.5), 

b) dla każdego z „Sześciu Pagórów” zostanie ułożony ranking lotów uczestników, od najwyżej do

najniżej punktowanego (według 5.a); do rankingu za każdy z „Pagórów” zostanie zaliczony tylko

jeden, najwyżej punktowany lot uczestnika; pilot, który wykonał najwyżej punktowany lot z danego

Pagóra otrzyma 20 punktów do klasyfikacji Konkursu; pilot krótszego lotu – 19 punktów i tak dalej,

c) Konkurs wygrywa pilot, który otrzymał największą liczbę punktów według 5.b; w razie równej

liczby punktów wygrywa pilot, który wykonał starty z większej liczby startowisk; w razie kolejnego

remisu wygrywa pilot,  który otrzymał największą liczbę punktów za jeden z wykonanych przez

siebie lotów lotów według 5.a.

c) w Konkursie nie obowiązuje minimalna długość lotu.

6. Pilot może zgłosić lot na xcportal.pl w ciągu 14 dni od dnia jego wykonania, jednakże nie

później niż do 3 października 2016 roku.

7. Nagrody:

a)  zwycięzca  Konkursu  otrzyma  przechodni  Puchar  „Sześciu  Pagórów”;  zwycięzca  trzech



kolejnych edycji Konkursu otrzyma Puchar na własność,

b)  pośród  uczestników  Konkursu  zostaną  rozlosowane  nagrody  główne  oraz  inne  nagrody;

uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę główną,

c) w losowaniu wezmą udział bilety uczestników w liczbie odpowiadającej wzorowi: liczba punktów

uzyskanych przez uczestnika w klasyfikacji Konkursu / 10; wynik zaokrągla się w górę.

8. Losowanie zostanie przeprowadzone w czasie imprezy na zakończenie sezonu organizowanej

przez Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24.

7.  Każdy  uczestnik  ma  prawo  złożyć  protest  co  do  zaliczenia  albo  odmowy  zaliczenia

poszczególnych do lotów do klasyfikacji w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zarejestrowania lub

odmowy zarejestrowania lotu na xcportal.pl. Protest powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika

oraz przyczyny jego złożenia.

8.  Piloci, którzy w ramach Konkursu, wykonają loty ze wszystkich Pagórów, zostaną wyróżnieni

przez Stowarzyszenie.

9.   Wszystkie sprawy sporne związane z przebiegiem Konkursu, w tym rozpatrywanie protestów

uczestników, będą rozstrzygane przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24.

Sąd  Koleżeński  może  oddalić  protest,  nakazać  uwzględnić  lot  w  klasyfikacji,  usunąć  lot  z

klasyfikacji,  zawiesić  uczestnika  w  prawie  do  udziału  w  Konkursie  na  okres  1  miesiąca  oraz

zdyskwalifikować uczestnika. Decyzje Sądu Koleżeńskiego w sprawach Konkursu są ostateczne.


