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SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA

a
AEROKLUB Kamenica nad Cirochou
Úvod

Vážení piloti a navigátori,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou oslovili s ponukou zúčastniť sa
29. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LETECKEJ RALLY

súťaž v navigačnom lietaní v termíne od 26. augusta do 29. augusta 2021.
Letisko Kamenica nad Cirochou (ICAO LZKC) sa nachádza na východnom cípe
Slovenskej republiky pod úpätím vyhasnutej sopky Vihorlat, ako neverejné vnútroštátne
letisko s trávnatým povrchom. Konfigurácia terénu, či

horopis, v ktorom sa nachádza

letisko Kamenica nad Cirochou je výnimočný. Máme tu aj rovinaté územie, no taktiež sa
v okolí letiska nachádzajú pohoria, ktoré sú zaujímavé svojím tvarom a skrývajú v sebe
nespočetné množstvo navigačných tajov. V dostupnej vzdialenosti od letiska sa nachádza
vodná nádrž Domaša, Šírava, Starina a Morské oko, no v neposlednom rade krása krajiny
pod vyhasnutou sopkou VIHORLAT. Nehovoriac o tom, že prelet Slovenskom cez
Považie, Fatru

a potom údolím medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami cez Branisko až do

Kamenice nad Cirochou prináša nespočetné množstvo zážitkov.
Priatelia letci a navigátori,

príďte

medzi nás a verím, že naše AEROKLUBY

nadviažu

spoluprácu a spoločne zažijeme množstvo zážitkov a neopakujúceho sa leteckého humoru.

Registrácia
Registrácia účastníkov je sprístupnená na web stránke www.aeroklubkamenica.lietame.sk
v sekcii Kalendár akcií:

Register
RALLY 2021

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA

a
AEROKLUB Kamenica nad Cirochou
Miesto konania súťaže

Názov organizátora:

Aeroklub pod Vihorlatom o.z.

Miesto konania:

Letisko - Kamenica nad Cirochou

ICAO kód:

LZKC

Poloha:

8 km východne od mesta Humenné

Vzťažný bod letiska:

N 48°56´13", E 21°59´60"

Nadmorská výška:

176m / 577ft

Frekvencia:

122,605 MHz „KAMENICA PREVÁDZKA“

RWY:

RWY 07 850 m x 50 m tráva

Poznámka:

trávnatá RWY 07 / 25 je neprístrojová

Informácie o letisku:

Web: http://www.aeroklubkamenica.lietame.sk

RWY 25 850 m x 50 m tráva

Kontaktné údaje
Aeroklub pod Vihorlatom o.z.
Štefánikova 4
066 01 HUMENNÉ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
E –mail: aeroklubkamenica(zavináč)gmail.com
Web: http://www.aeroklubkamenica.lietame.sk
IČO: 37783645
DIČ: 2021499381
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Humenné
Č. ú.: 0460861186/0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0004 6086 1186
SWIFT: GIBASKBX

Organizačný štáb
Riaditeľ súťaže:

Arnošt FOFF

Prezident Jury:

Marián KUMOROVITZ

Člen Jury:

bude určený

Hlavný rozhodca:

Ladislav SZABÓ

Výpočtové stredisko:

Štefan POHANKA

Staviteľ tratí:

Štefan POHANKA

VLP:

Arnošt FOFF

Technik:

Ľubomír KVAK

Zdravotné zabezpečenie:

NsP Humenné

Kontaktná osoba:

Arnošt FOFF

Tel.:

00421 908 333 233
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Program

Štvrtok
26. 08. 2021
do 1200 prílety súťažiacich
od 1300 úvodný predletový brífing
od 1400 štart 1. Etapy

Piatok
27. 08. 2021
od
od
od
od

0830
0930
1300
1400

predletový brífing
štart 2. Etapy
predletový brífing
štart 3. Etapy

od
od
od
od

0830
0930
1500
1800

predletový brífing
štart 4. Etapy
komplex pristátí v rámci 6.ročníka RALLY KAMENICA
slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Sobota
28. 08. 2021

Nedeľa
29. 08. 2021
od 0830 odlety súťažných posádok, náhradný deň súťaže
pre prípad nepriaznivého počasia

Miestne pravidlá
Súťažné etapy
29. OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LETECKEJ RALLY pozostávajú
zo 4 súťažných etáp v dĺžke cca 150 -180 km + pristátie z každej etapy.
Do celkového hodnotenia sa započítavajú výsledky zo 4 etáp a pristátia z každej etapy.
Celkový víťaz bude vyhlásený v sobotu 28. 08. 2021 v odpoludňajších hodinách.
4 etapa sa bude zároveň započítavať do výsledkov 6. ročníka RALLY KAMENICA 2021.
Pravidlá
29.
OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
V LETECKEJ
RALLY
budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre leteckú RALLY pre rok 2021.
Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2021 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na
úvodnom predletovom brífingu a na predletových brífingoch k jednotlivým etapám.
Posádky používajú letové dátové zapisovače (GNSS-FDR) schválené podľa FAI GAC.
V prípade potreby organizátor zapožičia posádke letový dátový zapisovač (GNSS-FDR).
Meteorologické podmienky
Súťaž sa bude konať len za podmienok VMC tak ako sú definované ICAO a podľa národných
VFR štandardov. Ak počas súťaže dôjde k zhoršeniu podmienok, je na rozhodnutí
a zodpovednosti pilota pokračovať v súťažnom lete alebo nie.
Meteorologické minimá počas súťaže sú:

Základňa oblačnosti minimálne 1000 ft


Dohľadnosť nie menej ako 5 km.
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Súčinnosť
29. OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LETECKEJ RALLY sú súčasťou
programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v
leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti
členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch
v súlade s „Plánom športovej prípravy“ reprezentantov pre rok 2021.
Dodržiavanie pravidiel lietania
Každý súťažiaci je povinný dodržiavať zákony a pravidlá lietania platné na území Slovenskej
republiky.

Súťažiaci
Súťažiaci musí byť občanom krajiny, ktorej Národný aeroklub je členom FAI a spĺňa
podmienky, ktoré sú uvedené v Športovom poriadku FAI, všeobecná časť, kapitola 3.7. a
zároveň súťažiaci musí:
mať nalietaných najmenej 80 letových hodín (výnimku môže udeliť riaditeľ súťaže)
mať platný pilotný preukaz, alebo obdobný dokument uznávaný DÚ-DCL SR.
mať platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti.
musí mať schopnosť bezpečne absolvovať súťažné lety.
musí poznať, rozumieť a akceptovať Športový poriadok FAI a pravidlá, či postupy tejto
súťaže.
 Navigátor nesmie byť osoba mladšia 14-tich rokov.






Registrácia súťažiacich
Po príchode na miesto konania súťaže, sa jednotliví súťažiaci dostavia do registračnej
miestnosti, kde im bude skontrolovaná dokumentácia a tam im budú vydané ďalšie
inštrukcie a informácie ohľadom súťaže.
Súťažiaci pri registrácii musí predložiť







Platný doklad totožnosti.
Platný pilotný preukaz, alebo obdobný dokument uznávaný DÚ-DCL SR.
Platnú zdravotnú spôsobilosť.
Platné ARC od lietadla, alebo platnú technickú prehliadku od LŠZ.
Platnú zákonnú poistku k lietadlu alebo k LŠZ.

Hangárovanie
Organizátor nezabezpečuje hangárovanie pre lietadlá a LŠZ. Pre lietadlá a LŠZ bude pripravené
stojisko.

Kotviace prostriedky si musí každý pilot doniesť vlastné.
Lietadlá a LŠZ na stojisku musia byť po celý čas parkovania riadne ukotvené.

Súťažné mapy
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 2,00 € za 1 kus/A3/ alebo v
cene 1,00 € za kus/A4/.
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Ceny pre víťazov súťaže
Organizátor
súťaže
odovzdá
na
slávnostnom
vyhlásení
výsledkov
víťazom
29. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LETECKEJ RALLY poháre
podľa umiestnenia prvým trom posádkam a diplomy. Všetky zúčastnené posádky dostanú
pamätné diplomy z podujatia podľa poradia v akom sa umiestnili.
Organizátor súťaže tiež na slávnostnom vyhodnotení a vyhlásení výsledkov 6. ročníka
RALLY KAMENICA 2021 odovzdá medaile a diplomy podľa umiestnenia všetkým
zúčastneným posádkam.
Rozhodcovia
Súťaž budú zabezpečovať kvalifikovaní medzinárodní rozhodcovia FAI GAC pre leteckú
RALLY pre rok 2021.
Posádky
Posádky 29. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LETECKEJ RALLY
tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platného preukazu
spôsobilosti PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov LŠZ platný preukaz
spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ LŠZ.
Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.
Lietadlá
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy lietadiel s platným OLS minimálne na dobu konania
súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej
republiky. Je možná aj účasť turistických motorových vetroňov (TMG) a LŠZ s minimálnou
vytrvalosťou 3 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kts.
Stravovanie účastníkov
 Celodenná strava je zabezpečená organizátorom priamo na letisku a je súčasťou

štartovného poplatku.
 Rozhodcovia súťaže a
organizátorom.

organizačný

štáb

majú

zabezpečenú

celodennú

stravu

Strava sa dováža z domácej vývarovne a podáva sa v obedároch v termoobaloch.
Výdaj stravy je v čase:
 Raňajky(teplé raňajky)
 Obed (polievka, hlavné jedlo)
 Večera (polievka, hlavné jedlo)

0730 – 0800
1300 – 1400
1930 – 2000

Občerstvenie
Občerstvenie je zabezpečené organizátorom priamo na letisku a je súčasťou štartovného
poplatku.
Občerstvenie je formou samoobsluhy počas celej súťaže.

piješ koľko vládzeš
(káva, čaj, minerálka, pivo, kofola)

Ubytovanie
Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Organizátor bude súčinný pri
zabezpečovaní ubytovania podľa požiadaviek uvedených v registračnom formulári.
Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom.
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Benzín a olej
Organizátor zabezpečí nasledovné druhy benzínu a olejov:





BL AVGAS
BA SHELL
Olej TOTAL
Olej TOTAL

100 LL
100 oct.
D100 Aditív
100 Minerál

Ceny leteckého a automobilového benzínu sa budú odvíjať od cien palív v čase súťaže.
Štartovný poplatok
250,00.-€ za jednu súťažiacu posádku (125,00.-€ veliteľ lietadla + 125,00.-€ navigátor).
V štartovnom sú zahrnuté náklady na prípravu tratí, mapy 1:200 000, vytyčovanie znakov,
náklady na vytýčenie pristávacieho boxu, stravu, denné občerstvenie, ceny pre víťazov a
záverečný banket. Štartovný poplatok je možné uhradiť na účet organizátora alebo
v hotovosti do pokladne Aeroklubu najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky dňa
26.08.2021.

Po dohode s organizátorom možnosť tréningu
od 23.08.2021

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Arnošt FOFF
za organizátora

