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Odznaki szybowcowe FAI oraz Medal Lilienthala

Odznaki szybowcowe przyznawane są w czterech klasach:

Odznaka Szybowcowa. Równoznaczna jest z III klasą wyszkoleniową pilota
szybowcowego (pilot - uczeń). Przyznaje się ją adeptowi podstawowego kursu
szybowcowego obejmującego:

Zajęcia teoretyczne z następujących przedmiotów: historia lotnictwa,prawo
lotnicze, przepisy wykonywania lotów, aerodynamika i mechanika lotu,
meteorologia, nawigacja, higiena lotnicza, budowa i eksploatacja szybowców,
przyrządy pokładowe, wyposażenie radiowe, urządzenia startowe,
spadochrony i technika skoku ratowniczego. Kurs teoretyczny kończy się
egzaminem, którego zaliczenie jest jednym z warunków rozpoczęcia lotów.
Zajęcia praktyczne: około 40 lotów z instruktorem i 10 lotów samodzielnych.

Srebrna Odznaka Szybowcowa. Równoznaczna jest z II klasą wyszkoleniową
pilota szybowcowego (licencja pilota szybowcowego). Przyznaje ją się pilotowi -
uczniowi, który potrafi wykorzysywać wznoszenia termiczne, zaliczył akrobację
podstawową, zdał egzamin teoretyczny i praktyczny przed Państwową Lotniczą
Komisją Egzaminacyjną oraz wykonał następujące trzy loty wyczynowe:

Odległość przelotu długości co najmniej 50 km. w linii prostej.
Czas lotu nie krótszy niż 5 godzin.
Przewyższenie wynoszące co najmniej 1000 m.

Złota Odznaka Szybowcowa. Przyznaje ją się za wykonanie następujących trzech
wyczynów:

Odległość przelotu o długości co najmniej 300 km.
Czas lotu nie krótszy niż 5 godzin.
Przewyższenie wynoszące co najmniej 3000 m

Diamentowa Odznaka Szybowcowa. Istnieje możliwość zdobycia trzech
diamentów, które można nosić na odznakach Srebrnej i Złotej oraz na odznakach za
wykonanie przelotów nie krótszych niż 1000 km.

Diament za odległość. Odległość przelotu o długości co najmniej 500 km.
Diament za odległość przelotu docelowego. Odległość przelotu docelowego po
trasie docelowo-powrotnej lub po trójkącie o długości co najmniej 300 km.
Diament za wysokość przewyższenia. Przewyższenie wynoszące przynajmniej
5000 m.

Po zdobyciu diamentowej odznaki możemy nadal się rozwijać. W szybownictwie przyznaje się dyplomy za
przeloty 750 km, 1000 km, 1250 km i tak dalej w krokach co 250 km. Najwyższym odznaczeniem jakie
mozna zdobyć w tym sporcie jest przyznawany przez FAI, raz w roku, jednemu pilotowi szybowcowemu na
całym świecie Medal Lilienthala.

Medal Lilienthala – najwyższe odznaczenie przyznawane od roku 1939 za
wybitne dokonania w dziedzinie szybownictwa. Pierwszym nagrodzonym tym
medalem był Polak, płk Tadeusz Góra za przelot z Bezmiechowej do Solecznik
Małych koło Wilna długości 577,8 km. Wydarzenie to miało miejsce 18 maja
1938 roku.

Medal ten jest przyznawany corocznie przez Międzynarodową Federację
Lotniczą FAI.

Wyróżnieni Polacy:

2004 Janusz Centka
1992 Franciszek Kępka
1975 Adela Dankowska
1972 Jan Wróblewski
1965 Edward Makuła
1960 Pelagia Majewska
1938 Taduesz Góra
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