PROPOZICE
Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014
v kategoriích advanced,
intermediate a sportsman

18 – 20 července 2014

Letiště Kroměříž
Soutěž se koná pod záštitou starostky města Kroměříže a hejtmana
Zlínského kraje

Organizátor
Aeroklub Kroměříž

Termín a místo a konání
18.7 – 20.7 2014, letiště Kroměříž

Organizační výbor
Zástupce AeČR
Ředitel soutěže:
Předseda jury:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Předseda organizačního výboru:

Vladimír Machula
Jiří Duras
bude určen v den zahájení soutěže
bude určen v den zahájení soutěže
bude jmenován v den zahájení soutěže
Petr Františ

Všeobecné podmínky soutěže
Základní pravidla pro Kroměřížský pohár stanoví soutěžní řád Aeroklubu ČR pro leteckou akrobacii
platný od 1.3.2000.
Soutěž v kategorii ADVANCED se uskuteční v souladu s CIVA REGULATION, soutěž v kategoriích
INTERMEDIATE a SPORTSMAN v souladu s národními pravidly.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně
dvě disciplíny.

Podmínky pro účast soutěžících na této soutěži:
a) každý soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu, pokud ne tak může let
absolvovat se schváleným safety pilotem. Safety pilota schvaluje ředitel soutěže. Soutěžící
osobně odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů. V případě
přítomnosti safety pilota na palubě letounu přechází odpovědnost za bezpečnost a provedení
letu na něho.
b) Všichni piloti létající pod 600 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší,
stanovený limit.
c) pro kategorii Advanced potvrzená min. výška 200 m
d) pro kategorii Intermediate potvrzená min. výška 300 m
e) pro kategorii Sportsman kvalifikace ACR zapsaná v pilotním průkazu, případně
f) potvrzenou min. výšku 500 m, jinak 600 m

Letouny

Všechny letouny, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně
způsobilé pro provádění prvků leteceké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii ve které budou
užívány. Kontrola dokumentů a technického stavu letadel bude provedena při prezentaci.
Pro soutěž je ustanovena technická komise. Tato komise provede technickou přejímku letounů a
rozhodne s konečnou platností o jejich zařazení do soutěže. V případě protestu soutěžícího
s odvoláním na technickou závadu je rozhodující pro výsledné řešení protestu zpráva technické
komise.
Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická
komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letounu.
Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel letounu používaného k soutěžním letům
provedení předletové prohlídky. Parkování letadel je v ceně vkladu.

Vklad - startovné
Pro soutěžící je určen jednotný vklad ve všech soutěžních kategoriích 1 500,- Kč.
Vklad bude vybírán při prezentaci nebo může být zaplacen bankovním převodem na účet: ??????
s variabilním symbolem získaným od organizátora po zaslání přihlášky. V případě platby startovného
převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Variabilní symbol získaný při
registraci je důležitý k identifikaci platby.
Do tohoto vkladu jsou zahrnuty:
a) organizační náklady
b) večerní raut
c) přistávací poplatky
d) parkování letadel mimo hangár (nebo v hangárech dle aktuálního místa)
Vklady nezahrnují pohonné hmoty, oleje a pronájem letadel.

Registrace a přihláška
Soutěžící má možnost provést registraci do soutěže klasickou poštou nebo elektronickou poštou.
Postup při registraci:
1. Soutěžící vyplní předepsaný formulář a pošlou jej klasickou nebo elektronickou poštou na
zadaný email.
2. V případě soutěžních kategorií Intermediate a Advanced vloží do emailu svou sestavu pro
volný program. Sestavy musí být vytvořeny v programu OpenAero (www.openaero.net) nebo
VISIO-ARESTI. Preferován je výstup z OpenAero.
3. Sestavy je možno odevzdat jako odkaz na sestavu (OpenAero) nebo jako soubor PDF, VSD,
JPG.
4. Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže
a zároveň také údaje pro možnost platby startovného převodem.

Přihlášky elektronickou poštou nebo poštou zašlete nejpozději do 31.6.2014 na kontakty:
email: frantis@hotmail.com a v kopii letiste.km@tiscali.cz
Aeroklub Kroměříž o.s.
Na Hrázi 1148
767 01 Kroměříž

Pojištění
Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání
soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám
zajišťují sami.

Doping
V průběhu závodu mohou být účastníci soutěže podrobeni dopingovým testům.

Pravidla soutěže:
a) Ve všech kategoriích budou vyhlášeny minimálně tři programy. V kategoriích Unlimited,
Advanced a Intermediate: Q program (povinná), volná a tajná sestava. V kategorii
SPORTSMAN povinná a dvě tajné sestavy. Při nepřízni počasí bude vyhlášen program KVD2,
tj. létání akrobatických prvků po dvojicích.
Pozn.: Volná sestava kat. Intermediate má max. 10 figur, koeficient 175, rozmanitost jako
ADVANCED mimo“ kopaných“ prvků.
b)

c)
d)
e)

Typy letounů:

UNLIMITED – dle CIVA REGULATION
ADVANCED – dle CIVA REGULATION
INTERMEDIATE a SPORTSMAN – dle národních pravidel
Tajná sestava může být létána min. 4,00 hod. po jejím vyhlášení, pokud se závodníci a
pořadatel nedohodnou jinak.
Formuláře A, B, C s volnými sestavami musí být odevzdány při prezentaci.
Nákresy povinných sestav jsou přílohou propozic.

Podmínky soutěžních letů
Meteorologické podmínky
 horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro
soutěžní lety
 síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
Výškové hranice
Jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími
vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot,
který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce,
která je pro soutěžní lety stanovena.
Pro všechny soutěžní lety kategoriích UNLIMITED a ADVANCED jsou stanoveny výškové limity dle
CIVA REGULATION
 pro kategorii INTERMEDIATE horní výškový limit
1 300 m GND
spodní výškový limit
300 m GND
 pro kategorii SPORTSMAN
horní výškový limit
1 500/1 600 m GND
spodní výškový limit
500/600 m GND
Snížení horního výškového limitu
V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve
stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového
limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.

Program soutěže
18.7.2014 pátek
6.00 – 11.30 hod.
12.00 hod.
14.00 – 19.00 hod.

přílety a prezentace, tréninkové lety
slavnostní zahájení, losování, úvodní
soutěžících a rozhodčích nutná!)
soutěžní lety

briefing

(účast

V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 18.7.2014 kontaktujte provozovatele letiště Aeroklub
Kroměříž. VLP: Miroslav Rakušan tel. +420 603 259 545
19.7.2014 sobota
8.30
9.00 – 13.00 hod.
13.00 – 14.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
20.00

briefing
soutěžní lety
polední přestávka
soutěžní lety
ukončení soutěže, slavnostní vyhlášení vítězů
a závěrečný raut

20.7.2014 neděle
10.00

odlety a odjezdy, v případě nedostatečného počtu
odlétaných letů se soutěž ukončí až v neděli v 12.00 hod.

Přihláška soutěžícího
na Kroměřížský pohár v letecké
akrobacii 2014

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon /e-mail:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Typ/číslo pilotního průkazu:
Typ letounu:

Imatrikulace:

Přihlašuji se do soutěžní kategorie:
1)

ADVANCED

2)

INTERMEDIATE

3)

SPORTSMAN

Požadavek na ubytování
Požadavek na zajištění jídel v místní restauraci:

od

do

pátek: oběd,večeře
sobota: snídaně,oběd,večeře
neděle: snídaně, oběd)
-nehodící škrtnětePočet osob: …………………………

……………………………………….
Podpis

