
 

Čestné prohlášení účastníka  

Plachtařského mistrovství České republiky juniorů a akademiků 2015  

/ Poháru Františka Vrtěny 

Affirmation of the participant on the Czech Junior and Academic Gliding Championships 2015  

/ František Vrtěna Cup 2015 

 

Já, níže podepsaný/á 

I below undersigned 

 

Jméno: 

Name: 

 

dat. nar.: 

date of born: 

 

Bydliště: 

Residing at: 

 

Aeroklub: 

Aeroclub: 

 

Kluzák:        (typ, poznávací značka, startovní znak) 

Glider:        (type, registration No., competition No.) 

 

Logger 

Primary:       (typ, kód) 

Secondary:       (type, code) 

 

tímto prohlašuji, že splňuji všechny předpoklady účasti na výše uvedených plachtařských závodech, 

zejména, 

- že veškeré údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné;  

- že jsem držitelem všech potřebných oprávnění; 

- že jsem zdravotně způsobilý/á k účasti na leteckém provozu; 



- že kluzák, na kterém se hodlám zúčastnit závodů, je po formální i technické stránce 

letuschopný a vybaven vhodným záchranným padákem; 

- že jsem se seznámil s místními propozicemi a jinými sportovními pravidly a řády, na které je 

v nich odkazováno; 

- že beru na vědomí, že vzlety kluzáků za ultralehkým letounem jsou prováděny na mé vlastní 

nebezpečí a s jejich prováděním souhlasím. 

hereby declare that I fulfill all requirements of the participation on the above mentioned competition, 

namely, 

- that all data that I have stated in this affirmation are true and complete; 

- that I hold all necessary licenses; 

- that I am healthy enough for participation on the air traffic; 

- that the glider, on which I am going to participate on the competition is both formally and 

technically airworthy and equipped with an appropriate rescue parachute; 

- that I have become acquainted with the local procedures and other sport regulations and 

codes, on which is in the local procedures referred; 

- that I note that aero tow take-offs with an ultralight aircraft are operating at my own risk 

and agree with the take-offs operations with an ultralight aircraft. 

 

Platnost kvalifikace pilota kluzáku do: 

Validity of qualification of the sailplane pilot until: 

 

Platnost osvědčení o zdravotní způsobilosti do: 

Validity of the Medical certificate until: 

 

Platnost ARC kluzáku do: 

Validity of ARC of the glider until: 

 

Počet ubytovaných osob/nocí v kempu/na pokoji: 

Number of accomodated persons/nights in camp/room: 

 

V Křižanově dne 04.07.2015  /In Křižanov on July 4, 2015 

 

 

 

.............................................. 


