Junior Camp 26.7. – 2.8. 2018 Nitra LZNI
Pozvánka

.

Vážení priaznivci plachtenia. Aviatik v spolupráci s Aeroklub Nitra a KBO SNA
REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA Vás pozýva na sústredenie juniorov začínajúcich, či pokračujúcich ako aj seniorov.
Budú sa lietať disciplíny aj k získaniu odznaku podľa FAI „D“ /strieborné „C“/ ktorý
oprávňuje k účasti na národných a medzinárodných súťažiach.
Cieľom sústredenia je odovzdať mládeži skúsenosti zo súťažného lietania a zlepšiť
techniku a taktiku termických preletov. Pripraviť juniorov aby obstáli v konkurencii na
závodoch. Zároveň nadviazanie na tradíciu úspešných juniorských reprezentantov z
Nitrianskeho kraja ktorý sa zúčastňovali aj na medzinárodných súťažiach.
Informácie o sústredení

.

miesto
Letisko Nitra
ICAO Code:
LZNI
WGS84 súradnice: 481647N 0180802E
Nadmorská výška AMSL: 135M/433FT
Dráha:
33 / 15 ( 1080 x 150 m tráva )
Frekvencia:
123,405 MHz
Kontakty
Adresa:
Mobil:
Fax:
E-mail:

AVIATIK 108, 94907 Nitra, SLOVENSKO
+421905862247
+421377334805
majoglider@gmail.com

Časový harmonogram
Registrácia:
26.7. 2018 16:00-18:00 hod. a 27.7. 2018 09:00-10:00 hod.
Tréning
26.7. 2018 letová úloha Hviezda k zoznámeniu sa s priestorom
Otvárací briefing:
27.7. 2018 o 10:00 hod
Otvorenie sústredenia: 27.7. 2018 o 10:00 hod.
Letové obdobie:
27.7. 2018 až 2.8.2018
Vyhodnotenie:
2.8. 2018 o 18:00 hod.
Organizačný štáb
Vedúci sústredenia: Marián Hadnagy
Stavba tratí:
Dominik Jančik, Marián Hadnagy
VLP:
Dominik Jančik
Registrácia
Na stránke Aviatik.webnode.sk v časti podujatia juniorcamp
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Účastnícky poplatok, ceny aerovlekov a ubytovanie:
junior
ďalší účastník (nad 25 rokov)
účastnícky poplatok
30,-€
60,-€
aerovleky do 500mAGL
bez vody
16,-€
22,-€
dvojsic + vodníci
18,-€
24,-€
samovzlet
0,-€
3,-€
ubytovanie
bunka
5,-€
8,-€
kemp
3,-€
6,-€
Ubytovaní v kempingu majú k dispozícii sprchy a toalety ktoré sú umiestnené
v hlavnej budove a vedľa buniek. K dispozícii je 30 lôžok v jednoduchom ubytovaní na
letisku v bunkách. Sú bez vody a toaliet ktoré sú tiež k dispozícii ako ubytovaním v kempe.
Kapacitne sú rozdelené:
1 izba (4 lôžka), 4 izby (5 lôžok) a 1 izba (6 lôžok).
Pri registrácii je potrebné uhradiť účastnícky poplatok, poplatok za ubytovanie a
zálohu za 5 aerovlekov. Záloha za nevyužité aerovleky bude vrátená. Pre členov Ak Nitra je
účastnícky poplatok polovičný a aerovleky hradia podľa kategórie členského.
Kapacita sústredenia, účastníci a klzáky
Počet klzákov: je celkovo limitovaný počtom 45. V prípade prihlásenia väčšieho počtu
klzákov, si usporiadateľ vyhradzuje právo na výber prihlásených podľa pravidiel:
1. Účastník je juniorom.
2. Termín prihlásenia sa na Web stránke.
Účastníci sústredenia musia byť držiteľom platného preukazu pilota GLD, SPL alebo
obdobného dokumentu uznávaného leteckým úradom SR, ktorý ich oprávňuje vykonávať
samostatné lety nad územím SR. Prípadné výnimky z tohto pravidla je potrebné
prekonzultovať dopredu s VLP
Každý účastník je sám zodpovedný za zaobstaranie si vhodného klzáka na sústredenie.
Aeroklub Nitra môže poskytnúť juniorom na prenájom klzáky L-23 a VSO-10 40,-€/deň, DG1000T 18/20m 15,-€/hod s pilotom AK. Dostupnosť klzákov bude zverejnená 15 dní pred
začatím sústredenia na webovej stránke.
Každý účastník pri registrácii predloží vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie ktoré je
umiestnené na webovej stránke.
Duplicita štartovných znakov sa nekontroluje. Pri jej výskyte je v poradí druhý
príhlásený účastník povinný upraviť štartový znak tak aby bola odstránená duplicita.
Letové priestory, otočné body, miestne postupy a navigačné pomôcky
Letové úlohy budú vykonávané vo FIR Bratislava. Maximálna výška priestoru triedy
G je všeobecne 8000ft s možnosťou rozšírenia na FL095 v priestoroch FATRA a CHOPOK.
Zakázané a obmedzené oblasti publikované v AUP budú uvedené v rozkaze k úlohe.
Otočné body sú publikované na stránke www.pribinacup.sk
Sústredenie prebieha za bežnej prevádzky letiska. Je potrebné venovať pozornosť pri
pohybe po dráhe a dodržiavať postupy uvedené v AIP SR Vol. III.(VFR) AD 4-LZNI-1
K vzletom budú použité dráhy 15P/33L o šírke 100m. Stavanie gridu je na západnej polovici
dráhy v dobe od 9:00 do 11:00 hod. Vetrone postaviť v rade štyri vedľa seba so založením
krídel min. 3,3m tak aby šírka nepresiahla 50m. Prvé v poradí štartujú dvojsedadlovky
s juniormi, v druhom poradí štartujú juniori a za nimi ostatní účastníci sústredenia. Vo
vzdialenosti nad 10km od letiska používať frekvenciu 123,375MHz
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Za nedodržanie postupov a ohrozenia bezpečnosti lietania bude účastník sústredenia
vylúčený bez náhrady.
Pristátie do terénu:
Transporty po pristátí do terénu si zaisťujú účastníci individuálne. Pilot musí po
pristátí do terénu bezodkladne informovať organizátora o mieste a priebehu pristátia.
Informácia musí obsahovať: štartový znak, miesto, čas a polohu pristátia vo forme GPS
súradníc. Ak si pilot nesplní túto povinnosť, nesie zodpovednosť za prípadnú aktiváciu SAR.
Navigačné pomôcky
Organizátor zabezpečí ICAO mapu oblasti kde budú vykonávané letové úlohy.
Vzhľadom k blízkosti riadených a zakázaných priestorov ktoré sa budú nadlietavať
a podlietavať odporúčame účastníkom zabezpečiť si elektronické navigačné pomôcky.
Alternatíva je využitie smartfónu ako navigačnej pomôcky. K tejto téme bude aj prednáška.
Hangárovanie
Miesto v hangári je obmedzené. Je potrebné s tým počítať Pre ostatné klzáky a
transportné vozy bude pripravené stojisko. Každý klzák a transportný voz na stojisku musí
byť riadne ukotvený, zabrzdený a zabezpečený proti vetru.
Poistenie
Je potrebné mať poistenie proti škodám voči tretím osobám, musí kryť súťažné
lietanie a jeho výška je stanovená predpismi EU, alebo poistenými predpismi štátu v ktorom
je klzák registrovaný, podľa toho čo je vyššie. Požaduje sa pre každý zúčastnený klzák.
• Klzáky s certifikovanou maximálnou vzletovou hmotnosťou do 499 kg - 750 000 SDR
(Cca. 830 000 EUR)
• Klzáky s certifikovanou maximálnou vzletovou hmotnosťou od 500 do 1000 kg - 1
500 000 SDR (cca. 1 660 000 EUR)
Hodnotenie letových úloh

.

Každý let musí byť dokumentovaný = vykonaný so zapnutým letovým zapisovačom.
Pre dokumentovanie letu sú povolené všetky GNSS letové zapisovače, aj neschválené IGC.
Záznam každého letu je účastník povinný odovzdať organizátorovi na spracovanie
k poletovému rozboru.
K hodnoteniu letových úloh bude použitý on-line systém bodového hodnotenia na
www.gcup.eu. Účastník sústredenia bezodkladne po pristátí prihlási let.
Stravovanie

.

Stravovanie obedy a večere bude zabezpečené prostredníctvom externej spoločnosti.
Ceny budú zverejnené na webovej stránke 30 dní pred začatím sústredenia. Výdaj stravy obed
od 11:00, večera od 17:00. Tiež je možné využiť služby Aero Bistro ktoré sa nachádza na
letisku.
Záverečné ustanovenia

.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie propozícií. Zmeny budú
publikované na webovej stránke.
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Informácie o letisku
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GRID dráha 33L
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GRID dráha 15P
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