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RAPORT SINTETIC AL ACTIVITATII DE ZBOR DESF

URAT

ÎN CURSUL ANULUI 2014

În cursul anului 2014, cu o echipa indragostita de aviatie si profesionista, Aeroclubul României
a desf urat activit i de zbor in 14 unit i teritoriale realizând, potrivit obiectivelor sale, activit i de
coal , activit i sportive (competi ii i cantonamente de preg tire), ac iuni de promovare a avia iei,
zboruri în scopul realiz rii de venituri proprii. De asemenea, Aeroclubul Romaniei a organizat i
desf urarat cursuri i programe de ini iere, preg tire, instruire i perfec ionare, teoretice i practice,
de zbor, precum i de para utare pentru personalul aeronautic propriu i pentru sportivii legitima i la
Aeroclubul României, în conformitate cu reglement rile legale în vigoare.
Suntem scoala de aviatie cu cea mai bogata experienta si traditie si suntem operatorul aerian
de aviatie generala numarul 1 din Romania, in 2014 totalizand aprox. 7000 ore de zbor cu
avioane,planoare,ULM si aprox 7000 de salturi cu parasuta, obtinand rezultate deosebite in competitii
externe si reprezentand cu mandrie aripile romanesti.
ZBOR CU MOTOR
S-au efectuat un num r de 2742 ore de zbor cu 34 de avioane de 10 tipuri.
Cursan i subven iona i colariza i: 12
Cursan i contractan i colariza i: 54
Licen e PPL ob inute: 18
Sportivi legitima i în loturile jude ene: 47
Principalele rezultate ob inute la competi ii interna ionale:
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Concursul interna ional de acroba ie avion „2nd Danubia Powered Aerobatic Cup”
- locul 1 i 3 la clasa „Sportsman”
- locul 3, 4, 8, 9 la clasa „Advanced”
Campionatul Mondial de Acroba ie Avion clasa „Advanced”
- locul 23, 24, 28, 40 general individual
- locul 5 general pe echipe
PLANORISM
S-au efectuat un num r de 2589 ore de zbor cu planoare i motoplanoare.
Cursan i subven iona i colariza i: 275
Cursan i contractan i colariza i: 39
Licen e ob inute: 67
Sportivi legitima i în loturile jude ene: 233
Kilometri zbor de distan realiza i: aprox 80.000 km (31 919 km in aerocluburi, 43 000 km
cantonamente si competitii, 6000 km la competitii externe)
Competi ii organizate:
Cupa Bra ovului zbor distan - nr. sportivi participan i: 13
Concurs interjude ean de zbor distan a Deva - nr. sportivi participan i: 23
Concurs de precizia ateriz rii Clinceni - nr. sportivi participan i: 17
Campionatul Na ional de Zbor Distan – nr. sportivi participan i: 20
Campionatul Na ional de Acroba ie – nr. sportivi participan i: 20
Principalele rezultate ob inute la competi ii interna ionale:
"Danubia Glider Aerobatic Cup" - Matko, Ungaria
- locul 2, 3 i 4 în clasamentul general
Campionat Mondial de Acroba ie cu Planorul - Torun, Polonia
- locul 12 i 32 în clasamentul general

PARA UTISM
S-au efectuat un num r de 6836 salturi cu para uta.
Cursan i subven iona i colariza i: 210
Cursan i contractan i colariza i: 106
Licen e ob inute: 56
Sportivi legitima i în loturile jude ene: 217
Competi ii organizate:
Cupa Red Bull – Ordinul Smaranda - nr. participan i: 36
Campionatul Na ional precizia ateriz rii – nr. participan i: 111
Cupa României – echipe - nr. participan i: 111
Cupa "Grigore Ba tan" – echipe - nr. participan i: 111
Principalele rezultate ob inute la competi ii interna ionale:
Parachute World Cup Series (5 etape care au avut loc în Croa ia, Slovenia, Germania, Italia i Elve ia)
- locul 2 general juniori
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- locul 4, 14, 27 i 34 general senioare
- locul 16 general pe echipe
33RD FAI World Freefall Style and Accuracy Landing Championships
- locul 3 precizia ateriz rii juniori
- locul 6 acroba ie juniori
- locul 5 general juniori
- locul 7 precizia ateriz rii junioare
- locul 8, 21, 33 precizia ateriz rii senioare
- locul 17, 21, 31 general senioare
16TH FAI World Canopy Formation Championships
- locul 18 general pe echipe
Campionatul deschis al Republicii Moldova
- locul 2 general pe echipe
Women's World Record - Perris, California, SUA (122 de para utiste participante din 25 de

ri)

- record mondial feminin la categoria forma ii mari în c dere libera – 117 para utiste i nou record
mondial la forma ii mixte

AERONAVE ULTRAU OARE MOTORIZATE

S-au efectuat un num r de 1510 ore de zbor cu 8 avioane ultrau oare de 2 tipuri.
Cursan i colariza i: 110
Licen e ob inute: 23
Sportivi legitima i în loturile jude ene: 45
Competi ii organizate:
Cupa "Mihai Dobre one" la precizia ateriz rii cu aeronave ultrau oare motorizate - nr. sportivi participan i: 22
Campionatul Na ional de zbor cu aeronave ultrau oare motorizate - nr. sportivi participan i: 15
Principalele rezultate ob inute la competi ii interna ionale:
Campionatul Mondial de Zbor cu Aeronave Ultrau oare Motorizate (de men ionat c a fost pentru
prima dat când Romania a participat la o competi ie interna ional în domeniu)
- locul 18 la clasa avion
DEMONSTRA II AERONAUTICE
În scopul promov rii avia iei i realiz rii de venituri proprii Aeroclubul României a participat, în cursul
anului 2014, la 24 de demonstra ii aeronautice care au avut loc atât în ar , cât i în Grecia, Turcia i
Republica Moldova.
Director General
George Rotaru

