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SUP 98/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from

20 AUG 2021
Obowiązuje do / Effective to

24 AUG 2021 EST

ZAWODY O PUCHAR GORDONA BENNETTA – TORUŃ GORDON BENNETT CUP – TORUŃ

1. TERMIN I CZAS (UTC) DATES AND TIMES (UTC)

20 AUG – 24 AUG 2021 EST 20 AUG – 24 AUG 2021 EST

Podstawowy termin startu: 
20 AUG 2021: 1730 

Scheduled launch date:
20 AUG 2021: 1730

W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych start nastąpi
w innym terminie do 23 AUG 2021: 0400.

In case of unfavorable meteorological conditions, the launch will take place
on another day by 23 AUG 2021: 0400.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW EVENT ORGANISER

Aeroklub Polski
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację: +48-606-589-015

Kontakt do koordynatora ds. ATC: +48-603-412-283

Polish Aero Club
Person responsible for the organisation can be contacted on:
+48-606-589-015
ATC coordinator can be contacted on: + 48-603-412-283

3. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC ORGANISATION

3.1 Lotnisko startu balonów: Toruń (EPTO). Launch site: Toruń aerodrome (EPTO).

3.2 Przewidziany jest start balonów jeden po drugim, w kilkuminutowych
odstępach.

The balloons are planned to be launched one by one, at several minute
intervals.

3.3 W zawodach przewidziany jest udział do 17 balonów gazowych. Każdy z
balonów wyposażony będzie m.in. w transponder pracujący w modzie S,
odbiornik GPS oraz radio VHF 8,33 MHz.

Up to 17 gas balloons are expected to participate in the competition. Each
balloon will be fitted with inter alia a transponder operating in S-mode, a
GPS receiver and a VHF 8.33 MHz radio.

3.4 Kierunek lotu balonów będzie znany bezpośrednio przed startem i
zależny jest od prognoz wiatrowych. Informacja o kierunku lotów będzie
dostępna u organizatorów oraz zostanie przekazana zainteresowanym
służbom ATS przed startem.

The direction of the balloons will be announced just before the launch and
will depend on the wind forecast. Information on the direction of flights will
be available from the organisers and will be communicated to the relevant
ATS units before launch.

3.5 W obrębie FIR Warszawa loty wykonywane będą zgodnie z przepisami
obowiązującymi w danej klasie przestrzeni powietrznej. 

Within the Warszawa FIR, flights will be conducted in accordance with the
rules applicable for a given class of airspace.

3.6 Loty balonów biorących udział w Zawodach posiadają priorytet względem
elastycznych struktur przestrzeni powietrznej.

The baloon flights participating in the competition have priority over flexible
airspace structures.

3.7 Spodziewane jest opuszczenie granic FIR Warszawa przez uczestników
zawodów.

The participants are expected to cross the borders of the Warszawa FIR.

3.8 Informacje na temat możliwych ograniczeń w dostępności przestrzeni
powietrznej w związku z ewentualnymi imprezami towarzyszącymi
zawodom publikowane będą w późniejszym terminie w formie NOTAM. 

Information on possible restrictions in the availability of airspace due to
possible accompanying competitions will be published later by NOTAM.
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