AEROKLUB pod Vihorlatom o.z.
letisko, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Usporiada

II. ročník medzinárodného plachtárskeho sústredenia

KAMENICKÝ STUPÁK
v termíne od 29. júla do 06. augusta 2017.

Názov
KAMENICKÝ STUPÁK
Dobrý deň priatelia plachtári,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou oslovili s ponukou využitia nášho letiska a jeho
voľného vzdušného priestoru pre usporiadanie medzinárodného plachtárskeho
sústredenia KAMENICKÝ STUPÁK.
Naše letisko sa nachádza na východnom cípe Slovenskej republiky pod úpätím
vyhasnutej sopky Vihorlat. Po minuloročnom úspechu a priaznivých ohlasoch ako
prezentovať a dokázať, že práve naše letisko je vhodné na prevádzku takýchto
športov ako je bezmotorové lietanie, z tohto dôvodu sme sa rozhodli usporiadať aj II
ročník sústredenia KAMENICKÝ STUPÁK. Nepopierateľným argumentom pre
usporiadanie sústredenia je aj fakt, že konfigurácia terénu či horopis, v ktorom sa
nachádza letisko Kamenica nad Cirochou je výnimočne výhodný. Máme tu aj
rovinaté územie no aj v okolí letiska sa nachádzajú pohoria, ktoré sú zaujímavé
svojím tvarom a skrývajú v sebe nespočetné množstvo navigačných tajov. V prípade
nepriaznivého počasia v niektorý deň sústredenia, je možnosť tvorby náhradného
programu. V dostupnej vzdialenosti od letiska sa nachádzajú vodné nádrže Domaša,
Šírava, Starina, Morské oko, v malebnej Podkarpatskej krajine.
Cieľ






Propagácia lietania na vetroňoch.
Propagácia Slovenského národného aeroklubu.
Propagácia Aeroklubu pod Vihorlatom o.z. Kamenica nad Cirochou.
Podporovať a propagovať lietanie na území SR.
Umožniť získavanie skúseností začínajúcim plachtárom.
Miesto a termín konania sústredenia
Plachtárske sústredenie sa koná na letisku v Kamenici nad Cirochou v termíne od
od 29. júla do 06. augusta 2017.
Informácie o sústredení
Oficiálnym jazykom počas sústredenia je slovenčina a angličtina.
Organizátor
Aeroklub pod Vihorlatom o.z. so sídlom na letisku Kamenica nad Cirochou.
Poštová adresa a kontakt na organizátora
Aeroklub pod Vihorlatom o.z., Štefánikova 4, 066 01 Humenné
Telefón: +421 57 788 88 88
E-mail: aeroklubkamenica@gmail.com
Arnošt FOFF mobil: (+421 908 333 233)
Prihlasovanie a registrácia na sústredenie
Prihlasovanie sa na sústredenie začína od 01.07.2017. Ak máte záujem o účasť na
sústredení, vyplňte prosím Registračný formulár, ktorý je uvedený na web stránke
aeroklubkamenica.lietame.sk v sekcii Kalendár akcií - Kamenický stupák.
Organizačný štáb sústredenia
Riaditeľ sústredenia:

Arnošt FOFF

VLP:
Vlekár:

Ing. Peter DANKO
Arnošt FOFF

Meteorológ:

Stanica SHMÚ – Letisko Kamenica nad Cirochou

Účastníci
Piloti zúčastnený na sústredení Kamenický stupák musia spĺňať nasledovné
podmienky:
 byť držiteľom platnej licencie GLD
 mať nalietaných najmenej 30 letových hodín na vetroňoch (výnimku môže udeliť
usporiadateľ)

 žiaci musia mať platný žiacky preukaz
Dodržiavanie pravidiel lietania
Každý zúčastnený je povinný dodržiavať zákony a pravidlá lietania platné na území
Slovenskej republiky (S10 4.19.1) .
Poistenie
Poistenie za škody spôsobené prevádzkou lietadla voči tretím osobám na minimálnu
čiastku 750 000 SDR v súlade s nariadením (EC) No 785/2004 Európskeho
parlamentu a Rady z 21.apríla 2004 je povinné. Platnosť poistenia bude kontrolovaná
pri registrácii.
Organizátor doporučuje účastníkom sústredenia osobné úrazové
poistenie a havarijné poistenie lietadiel.
Pozastavenie sústredenia
Riaditeľ môže počas sústredenia zastaviť štarty, pokiaľ je lietanie nebezpečné.
Oblasť a vzdušné priestory
Slovensko, Poľsko a Maďarsko.
Máme otvorený prístup do vzdušných priestorov Maďarska a Poľska. Maximálna výška
bude všeobecne 8 000 ft so zvýšením na 9 000 ft v horských priestoroch. Pre všetky
letové priestory budeme udávať výšku vo feetoch prepočítanú podľa QNH príslušného
dňa. Tieto informácie budú poskytované aj s ostatnými údajmi letovej úlohy každý
deň na rannom briefingu.
Hangárovanie
Pre vetrone a transportné vozy bude pripravené stojisko. Kotviace prostriedky je
povinný každý pilot mať svoje. Lietadla na stojisku musia byť po celý čas parkovania
riadne ukotvené.
Lietadlá a ich príslušenstvo
Všetky vetrone, ktoré sa zúčastnia sústredenia, musia mať platné osvedčenie o letovej
spôsobilosti (ARC) a musia byť úplne spôsobilé. Kontrola dokumentov a technického
stavu lietadiel bude realizovaná pri registrácii. Organizátor nezodpovedá za škody,
ktoré súťažiaci a ostatní účastníci spôsobia v priebehu konania sústredenia sebe, alebo
tretím osobám.
Štartovné
 20.- EUR pre účastníka sústredenia
Štartovné sa uhrádza v hotovosti počas registrácie dňa 30.07.2017.
V štartovnom poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu sústredenia, poplatky za
povolenia DÚ SR, technický personál pre prípravu vetroňov, plnenie LPH, ceny pre
účastníkov, kancelárske potreby a materiál, poštovné, telefóny, vyhodnotenie
a ocenenie účastníkov sústredenia. Ostatné náklady spojené s organizáciou podujatia
a jeho priebehom zabezpečuje organizátor z vlastných zdrojov a sponzorských darov.
Výcvik mladých pilotov
Aerokluby môžu využiť sústredenie na výcvik žiakov.
Skupinám z Aeroklubov budú poskytnuté individuálne podmienky pre výcvik žiakov.
Na výcvik žiakov si doneste vlastný vetroň.

Ubytovanie
Možnosť ubytovania je v ubytovni priamo na letisku Kamenica nad Cirochou v
obmedzenom počte 35 lôžok.
V ubytovacej časti a v kempe sú k dispozícii sprchy a sociálne zariadenia.
Poplatok za ubytovanie:
5-posteľová izba - 10.- EUR /posteľ/noc
Kemp – 5.- EUR osoba/deň
Možnosť individuálneho ubytovania - mesto HUMENNÉ 6 km od letiska
Strava
Strava z domácej kuchyne sa podáva priamo na letisku Kamenica nad Cirochou v
priestoroch jedálne. Účastníci sústredenia si hradia stravovanie na vlastné náklady.
Strava sa dováža z domácej vývarovne a objednáva sa vopred podľa denného menu.
Dovoz stravy je zabezpečený v obedároch.
Výdaj stravy je v čase:

Raňajky 0700 – 0730 (teplé raňajky)

Obed
1300 – 1400 (polievka, hlavné jedlo)

Večera 1930 – 2000 (polievka, hlavné jedlo)

- 5.- EUR
- 5.- EUR
- 5.- EUR

Občerstvenie
Občerstvenie formou samoobsluhy (káva, čaj, minerálka, pivo, kofola)
piješ koľko vládzeš
Paušálny poplatok za občerstvenie počas sústredenia je – 10.- EUR osoba/deň
WIFI pripojenie – zdarma
Cena za letovú hodinu


Letová hodina na vetroni Super Blaník L-23, GOBE R26 SU, IS29D2, – 10.- EUR



Aerovlek do 300m – 15.- EUR



Aerovlek do 500m – 25.- EUR



Navijákový štart –

4.- EUR

Tešíme sa na Vašu účasť.
Organizačný výbor

