Aeroklub Spišská Nová Ves

USPORIADA

VIII.Ročník Rally Spiš

24.9. — 25. 9. 2016
letisko Spišská Nová Ves

Propozície
Miesto konania súťaže:
letisko Spišská Nová Ves
ICAO označenie letiska: LZSV
Nadmorská výška: 494 m /1624 ft
RWY:
300° 1000m x 70m tráva
120° 1000m x 70 m tráva
Frekvencia : 123,5 MHz
Východ Slnka Sp.N.Ves
24.9.2016 LT 06:27 hod. ( Trnava 06:38 )
Západ Slnka Sp.N.Ves
24.9.2016 LT 18:33 hod. ( Trnava 18:44 )
Poštová adresa: Aeroklub , Letecká 37, P.O.BOX 44, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053 4412373, 0903 563 265
E – mail: aklubsnv@gmail.com
Web: www.lzsv.sk

Organizačné zabezpečenie súťaže:
1. Termín: 24. 09. 2016 – 25. 09. 2016
2. Miesto: Letisko LZSV
3. Organizačný štáb:
Riaditeľ súťaže:
Predseda Jury:
Člen Jury:
Hlavný rozhodca:
Výpoč. stredisko:
Staviteľ tratí:
VLP:
Operátor Rdst. :
Hospodár súťaže:
Technik lietadiel:
Zdrav. zabezpeč.:

Ľubomír Jurek
TBD
TBD
Ing. Peter Zavacký
TBD
Ing. Peter Zavacký
Miroslav Jurek
TBD
Ing. Peter Zavacký
Miroslav Jurek
NsP Sp. Nová Ves

4. Program:
Sobota 24.09.2016
do 08.30 hod. prílety a registrácia súťažných posádok (prílety sú možné aj v piatok, 23.9. do 18.30 hod )
od 08.30 hod. otvorenie súťaže, organizačné informácie a pokyny
od 08.45 hod. teoretické školenie k navigačnej príprave a súťažnému letu
od 10.45 hod. predletový brífing
od 11.00 hod. navigačná príprava 1. skupina
od 12.00 hod. súťažné lety 1. skupina
od 13.00 hod. navigačná príprava 2. skupina
od 14.00 hod. súťažné lety 2. skupina
od 16.45 hod. slávnostné vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
Nedeľa 21.07.2015
odlety súťažných posádok / náhradný letový deň
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Miestne pravidlá VIII. ročníka súťaže RALLY SPIŠ :
Súťažné kategórie:
A - Recreational (advantage): piloti bez skúseností zo súťažného lietania.
1)

Súťažné etapy :
VIII. Ročník súťaže RALLY SPIŠ pozostáva z :
1 súťažnej etapy v dĺžke cca 150 km
1 merané pristátie (pri prílete z etapy)

2)

Pravidlá a propozície: Súťaž RALLY SPIŠ bude hodnotená podľa platných pravidiel FAI pre
RALLY s drobnými miestnymi úpravami. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2016 a miestne
úpravy pravidiel a propozícii budú vysvetlené na úvodnom teoretickom školení.

3)

Posádky: RALLY SPIŠ - tvoria dvojčlenné posádky, veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom
platnej kvalifikácie SEPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky
na jednom lietadle - jedno striedanie.
SFUL – platný preukaz a kvalifikácia pre daný typ LŠZ

4)

Lietadlá: Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu
konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej
republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL – A , resp. LŠZ s minimálnou
vytrvalosťou letúna 2 hod./ najnižšia povolená traťová rýchlosť 80 km/h.- pre výpočet hodnôt do
letového plánu /. Letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia
vonku mimo hangáru, pokiaľ nebude miesto v hangári.

5)

Mapy, záznamové zariadenie: Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke
1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 3,50- EUR za 1 kus.
Záznamové zariadenie schválené FAI ( Afloss ) zabezpečí organizátor súťaže.

6)

Štartovný poplatok: 40,- EUR za jednu súťažiacu posádku
Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti.
Ostatné náklady spojené s organizáciou podujatia a jeho priebehom zabezpečuje organizátor z
vlastných zdrojov a sponzorských darov.

7)

Stravovanie: Účastníci si hradia stravovanie na vlastné náklady. Môžu využiť stravovacie služby
v AEROKLUBE . Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu
organizátorom bezplatne.

8)

Ubytovanie: Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie v Aeroklube. V
areáli letiska je možné kempovanie vo vlastných stanoch, karavanoch. Súťažiacim posádkam
organizátor môže zabezpečiť ubytovanie mimo letiska na základe vopred nahlásenej požiadavky
v penzióne resp. turistickej chate so zabezpečeným odvozom z a na letisko. Poplatok za
ubytovanie oznámi organizátor súťažiacim pri požiadavke o rezerváciu.
Upozornenie: Ubytovanie je nutné rezervovať u organizátora minimálne týždeň vopred.
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9)

Letecký benzín a oleje:
Organizátor poskytne nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov v obvyklej cene platnej ku
dňu súťaže :
AVGAS 100LL
NATURAL 95
Olej AEROSHELL W 100
Olej AEROSHELL
100

10)

Ceny pre víťazov súťaže a výsledky:
Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom súťaže vecné ceny
podľa umiestnenia. Výsledok z tohto podujatia je započítavaný v zmysle pravidiel MO SNA do
celkového hodnotenia Slovenského pohára v Rally lietaní.

11)

Rozhodcovia: Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi vydanými v súlade s
platnými pravidlami FAI pre presné lietanie a leteckú navigáciu RALLY pre rok 2016.

13)

Prihlášky, kontakt:
Prihlášky zasielajte poštou, alebo e – mailom, v prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu,
na ktorú Vám organizátor môže následne zaslať ďalšie informácie ( doporučené pomôcky
pre navigačnú prípravu, možnosti ubytovania a pod. ) :
Aeroklub
Letecká 37, P.O.BOX 44
052 01 Spišská Nová Ves
aklubsnv@gmail.com
číslo účtu: 101381762/0900, SLSP Sp.Nová Ves
IBAN: SK12 0900 0000 0001 0138 1762
SWIFT: GIBA SK BX

S pozdravom
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Organizačný štáb
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Prihláška na VIII. ročník Rally Spiš 2016

Aeroklub, organizácia:
Typ lietadla, súťažná rýchlosť v uzloch:
Imatrikulačný znak:
Meno a priezvisko pilota:
Tel. číslo:
mailová adresa:
požiadavka na ubytovanie - počet nocí
Meno a priezvisko navigátora:
Tel. číslo:
mailová adresa:
požiadavka na ubytovanie - počet nocí
Platba štartovného:

hotovosť / prevodom

V prípade platby prevodom uhraďte čiastku na účet: 101381762/0900
a do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Rally a Vaše meno
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