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Akademicka rywalizacja w przestworzach 
 
Zawodnicy z siedmiu szkół wyższych wezmą udział w IX Akademickich Mistrzostwach 
Polski na celność lądowania, które w piątek rozpoczną się w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej w 
Zielonej Górze. Imprezę organizują fani lotnictwa z Politechniki Wrocławskiej. 
 
Uroczyste otwarcie mistrzostw, w czasie którego zostaną ogłoszone dokładne 
zasady zawodów i szczegółowy terminarz lotów, zaplanowano we Wrocławiu. 
 
– Pierwszy dzień to okazja do ugruntowania starych znajomości, ale także poznania 
wszystkich zawodników. Uczestnicy zawodów zaproszeni są na rejs statkiem po Odrze, w 
trakcie którego będą mogli dzielić się pozytywną energią, która przyda się podczas 
rywalizacji – mówi Jan Byrtek, prezes Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki 
Wrocławskiej. 
 
W tegorocznych mistrzostwach udział wezmą zawodnicy z Politechniki Wrocławskiej, 
Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 
 
– Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że organizowane przez nas mistrzostwa cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem. Cieszy nas również to, że co roku gościmy 
nowych zawodników zachęconych przez osoby, które brały już w nich udział – podkreśla 
Byrtek. 
 
Loty szybowcami będą się odbywały w towarzystwie instruktorów, a zadaniem 
uczestników mistrzostw będzie lądowanie jak najbliżej wyznaczonej linii. W 
zależności od pogody konkurencja będzie składała się z kilku rund. Zawody potrwają do 
niedzieli, 31 maja. 
 
Osoby, które chcą wziąć udział w imprezie, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie http://www.akl.pwr.wroc.pl/component/content/article?id=128. W 
mistrzostwach mogą startować studenci z ukończonym co najmniej podstawowym 
szkoleniem szybowcowym. 
 
Podczas ubiegłorocznej edycji mistrzostw pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej zajęła 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych wyprzedzając Politechnikę Wrocławską i 
Politechnikę Warszawską. 
 
Osoba do kontaktu – Jan Byrtek, prezes Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki 
Wrocławskiej, tel. 792 763 252. 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml. 
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