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AeČR

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky 
z pověření Odborné sportovní komise bezmotorového létání 

AeČR ve dnech 30. 6. - 12. 7. 2019 Aeroklub Jaroměř.
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Místo konání soutěže

Jméno letiště Letiště Jaroměř
ICAO kód letiště LKJA
GPS souřadnice 50°19‘53“N 15°57‘14“E
Nadmořská výška (ELEV) 891 ft / 271 m
Dráha (RWY) 14 / 32 (940x90 m, tráva)
Frekvence (FREQ) 119,105 Mhz
Google Maps URL https://goo.gl/maps/eb9UVNDUjYK2

Časový rozvrh soutěže

Uzávěrka startovní listiny 23.6.2019*
Registrace 29.6.2019 (10 – 18 hod)**
Úvodní a safety briefing 29.6.2019 20:00**
Oficiální zahájení + 1. briefing 30.6.2019 10:00
Soutěžní období 30.6.-12.7.2019 
Záložní soutěžní den 13.7.2019

Oficiální ukončení soutěže a vyhlášení výsledků 13.7.2019 10:00***

*Podmínkou zařazení do startovní listiny je zaplacení startovného.
**Přesné časy mohou být změněny – změny budou oznámeny na webu soutěže. 
***V případě použití náhradního dne proběhne vyhlášení výsledků 14.7.2019

Pořadatel soutěže

Pořadatel Aeroklub Jaroměř, z.s.
Adresa Aeroklub Jaroměř, z.s
 Novoměstská č.p.361
 551 02 Jaroměř
Telefon (+420) 737 442 024 
E-mail aeroklub@lkja.cz (Aeroklub Jaroměř)
 jan_cerveny@atlas.cz (Ředitel soutěže)
Web www.gliding.cz/souteze/2019/pmcr_j

Organizační štáb soutěže

Ředitel soutěže Jan Červený    
Předseda organizačního štábu  Lukáš Chaloupka
Hlavní rozhodčí, task setter Antonín Teichmann
Meteorolog Václav Marel
Hospodář Zuzana Rezková    
Předseda jury Klára Teichmannová
Jury Svatopluk Tomšů, Jiří Krtička
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Soutěžní třídy

 Plachtařské mistrovství ČR juniorů a akademiků 2019 se bude konat v  Klubové třídě 
s handicapem.

Klubová třída s handicapem 

 Soutěže třídy Klub se mohou zúčastnit pouze kluzáky zařazené do indexového listu CZIL 
platného pro daný rok. Soutěže tříd Klub se mohou zúčastnit všechny kluzáky s indexem dle 
CZIL od hodnoty 94 (VSO10C) do hodnoty 108,8 (Discus 2a/15m). Soutěžní tratě budou 
vyhlašovány na kluzák Cirrus Std.  Vodní přítěž není povolena.  
Minimální počet soutěžících v této třídě je 10.

Všeobecná soutěžní pravidla a místní propozice

 Pro platnost soutěže platí všechna ustanovení platného sportovního řádu - FAI Sporting 
Code General Section a Section 3 se všemi jeho Annexy. Místní propozice budou zveřejněny 
na webu soutěže.
 Organizátor vypublikuje na webu soutěže rovněž všechny soubory s  otočnými body 
a soubor se vzdušným prostorem platným po celou dobu soutěže. Je povinností všech sou-
těžících mít ve svých FR GNSS záznamových a jiných navigačních zařízeních platné verze 
těchto souborů.
 Všechny soutěžní kluzáky musí být vybaveny zařízeními Flarm nebo OGN trackery. 
Organizátor bude mít 40 kusů OGN trackerů k dispozici, žádáme účastníky, aby požadavek 
na zapůjčení OGN trackeru uvedli v přihlášce. 
 Soutěž bude platná pouze v případě, že byly uskutečněny alespoň 4 bodované soutěžní 
úkoly během soutěžního období.

Přihlášení soutěžících

 Přihlášky budou akceptovány pouze online přes oficiální web soutěže, kde je k nalezení 
online přihlašovací formulář. Přihlášky, které postrádají důležité informace, a tyto nebudou 
doplněny, nebudou akceptovány. Právo účasti v soutěži vzniká soutěžícímu zařazením do 
startovní listiny po zaplacení startovného.
 S výjimkou zahraničních účastníků, je podmínkou účasti na soutěžích pořádaných AeČR 
členství
pilota/pilotky v AeČR a plnění povinností člena AeČR, nebo u nečlenů AeČR držení platné 
Sportovní licencí FAI, vydané v souladu se Sportovním řádem FAI - všeobecný díl.
 Podmínkou účasti na Mistrovstvích pořádaných AeČR dle odstavce 3.1. Soutěžního řádu 
AeČR Bezmotorové létání je splnění podmínek pro udělení Stříbrného odznaku FAI a opráv-
nění létat typ kluzáku, na kterém se pilot/pilotka soutěže zúčastní.

Startovné a vklad na konto

 Startovné je 4500,- CZK musí být zaplaceno nejpozději do 23. 6. 2019 bankovním převo-
dem na účet Aeroklubu Jaroměř uvedený níže. 
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 Částka zaslaná nad rámec startovného, minimálně však 2000,- CZK , bude soutěžícímu 
přičtena k jeho soutěžnímu kontu, které by měl mít každý soutěžící před každým následují-
cím startem kladné. O stavu konta budou soutěžící průběžně informováni.
 V  případě, že soutěžící stornuje svou účast (po uhrazení startovného) do 29. 6. 2019 
18:00, bude soutěžícímu startovné navráceno v plné výši. Při stornu po tomto datu a čase již 
soutěžícímu nebude startovné vráceno.

Startovné: 4500,- CZK
Cena aerovleku: 630,- CZK (600 m AGL) 
Cena ubytování: KEMP – 80,- CZK/osoba/den (elektrická přípojka v ceně, topení
 doporučeno zařídit si v karavanech plynové)
 UBYTOVNA - 150,- CZK/osoba/den (případně 120,- CZK/osoba/den  
 v případě použití vlastního spacáku)

Bankovní spojení

Jméno držitele účtu: Aeroklub Jaroměř, z.s.
Adresa: Aeroklub Jaroměř, z.s.
 Novoměstská č.p. 361
 551 02 Jaroměř
Jméno banky: Československá obchodní banka a.s.
Adresa banky: Ulrichovo náměstí 734/7, Hradec Králové, 500 02
Číslo účtu: 332283/0300

 Při platbě žádáme soutěžící, aby vyplnili jako variabilní symbol své datum narození ve 
formátu RRRRMMDD a do poznámky uvedli své jméno pro bezproblémovou identifikaci 
platby.

Na letišti je možná platba v hotovosti.
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