LETALSKI CENTER MARIBOR

XXVI. DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE
V JADRALNEM LETENJU 2017
TER MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO
SPONZORJA

LETALSKI CENTER MARIBOR
V SODELOVANJU Z JADRALNO KOMISIJO
PRI LETALSKI ZVEZI SLOVENIJE

BILTEN št.1

Maribor, December 2016

Letalski center Maribor, Letališka cesta 30, 2204 Miklavž na Dravskem Polju, tel.: 02 629 62 06, faks: 02 629 62 07

Spoštovani!
XXVI. državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju za klubski, 15 m mešani, odprti razred in
mednarodno odprto prvenstvo za pokal sponzorja bo letos organiziral Letalski center Maribor pod
okriljem Letalske zveze Slovenije.
Tekmovanje je mednarodnega značaja odprtega tipa in bo potekalo na športnem letališču
Prievidza na Slovaškem (LZPE).

ORGANIZATOR TEKMOVANJA:
●

Letalski center Maribor

KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA:
●
●
●
●
●
●
●

Letališče Prievidza od 27.05. d
 o 04.06.2017
ICAO koda: LZPE
Latitude: 48°45'58"N (48.766109)
Longitude: 018°35'12"E (18.586666)
Višina letališča: 260 m / 853 ft
Steza: 04-22 (940 x 115 m grass)
Frekvenca: 122,60 MHz

VODSTVO TEKMOVANJA:
●

Bo določeno naknadno.

PRIJAVA TEKMOVALCEV in PRIJAVNE TAKSE:
●
●

Rok prijave je do 25.05.2017
Izpolnjene prijavnice (priložena prijavnica) pošljite na naslov:
Letalski center Maribor
Letališka cesta 30
2204 Miklavž na Dravskem polju
ali na elektronski naslov:
kodric.iztok@gmail.com

●
●
●
●

Kotizacija je 150 €, po 01.05.2017 pa 225 €
Vplačilo kotizacije na transakcijski račun: 0
 5100-8012529870 s pripisom Jadralno
prvenstvo
Cena aerozaprege je 38 €. Višina aerozaprege je 600m
Uporaba letališča za jadralna letala s samostojnim vzletanjem je 4 €

Letalski center Maribor, Letališka cesta 30, 2204 Miklavž na Dravskem Polju, tel.: 02 629 62 06, faks: 02 629 62 07

ZAVAROVANJA:
Jadralna letala morajo biti zavarovana proti tretji osebi, kjer tekmovanja niso izvzeta:
●
●

Jadralna letala registrirana za MTOM nižjo od 500 kg minimalno za SDR 750.000
Jadralna letala registrirana za MTOM enako ali višjo od 500 kg minimalno za
SDR 1.500.000

Vsi tekmovalci in pomočniki morajo imeti veljavno zdravstveno zavarovanje, ki pokriva:
●
●
●
●

Nujno pomoč,
prevoz v bolnico in domov,
ostalo zdravljenje,
tekmovalci tudi dodatek za tekmovanje.

Organizator tekmovanja ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nesreče in škodo,
ki ni nastala po krivdi organizatorja, kakor tudi ne za škodo pri prevozih jadralnih letal s
transportnimi vozovi in za škodo pri vleki jadralnih letal iz drugih registriranih letališč.

PROGRAM TEKMOVANJA:
●
●
●
●
●

25.05.2017 in 26.07.2017 - uradni trening
26.05.2017 - prihod tekmovalcev in pregled dokumentacije do 20:00
27.05.2017 - uradna otvoritev ob 09:00, posvet 1. tekmovalnega dne ob 10:00
27.05.2017 do 03.08.2017 - tekmovalni dnevi
04.06.2017 - uradni zaključek ob 10:00 (rezervni tekmovalni dan)

PRAVILA TEKMOVANJA:
●

●
●

Tekmovalo se bo v klubskem, 15 m mešanem razredu in odprtem razredu v skladu s
trenutno veljavnim Pravilnikom državnega prvenstva Slovenije v jadralnem letenju za člane
in mladince in v skladu s Splošnim športnim pravilnikom, sprejetim na športni komisiji pri
LZS.
Tekmovanje bo registrirano kot FAI 2 kategorije pri IGC.
Obratne točke, tekmovalni prostor in meje letališča bodo objavljene na spletni strani
tekmovanja: www.gremovluft.si do 15.05.2017.

NAGRADE:
●
●

Prvo, drugo in tretje uvrščeni tekmovalci v končni uvrstitvi državnega prvenstva p
 rejmejo
medalje LZS.
Na mednarodnem odprtem prvenstvu tekmovalci prejmejo pokale sponzorja.
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NASTANITVENE MOŽNOSTI:
●
●
●
●
●
●

Kamp na letališču (WC, tuš in elektrika) - 7 € na dan za šotor/prikolico/avtodom,
sobe na letališču - 9 € na osebo na dan (do 3 osebe na sobo),
rezervacije na info@aeroklub-prievidza.sk,
druge nastanitvene možnosti www.hotelsite.sk,
možnost prehrane v restavraciji na letališču,
na letališču bo možen brezžični dostop do interneta.

HANGARIRANJE:
●

V času tekmovanja hangariranje ni možno.

OSTALE INFORMACIJE:
Aktualne informacije o tekmovanju bodo objavljene na spletni strani:
http://gremovluft.si in na straneh http://forum.opensoaring.com/.

TURISTIČNE ZNAMENITOSTI V BLIŽINI:
●
●
●
●
●
●

http://www.bojnicecastle.sk/
http://www.bojnice.net/
http://www.zoobojnice.sk/
http://www.herkules.sk/english/bojnice-spa-eng/
http://www.kupele-bojnice.sk/
http://www.bojnice.sk/
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PRIJAVNICA
XXVI. DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V JADRALNEM
LETENJU 2017
TER
MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO SPONZORJA
PRIJAVLJAM SE ZA: (obkroži)
●
●
●
●

Klubski razred
15m mešani razred
Odprti razred
Mednarodno odprto prvenstvo sponzorja

TEKMOVALNA EKIPA:
Ime in priimek pilota: _______________________________________
Naslov: __________________________________________________
E-pošta: _________________________________________________
Aeroklub: ________________________________________________
Številka FAI dovoljenja: _____________________________________
Ime in priimek pomočnika:___________________________________
Nastanitev: _______________________________________________
Tip GNSS zapisovalnika: ____________________________________
JADRALNO LETALO:
Tip: _______________, Reg. oznaka: ____________, Tek. oznaka: _______
FLARM:
DA
NE
IZJAVA:
Podpisani pilot izjavljam v svojem imenu in imenu pomočnikov, da sem seznanjen s
pravili tekmovanja in da se udeležujem tekmovanja na lastno odgovornost.
Kraj in datum:

Podpis pilota:

______________________

_________________

Prijavnico poslati preko elektronske pošte na naslov:
kodric.iztok@gmail.com

Letalski center Maribor, Letališka cesta 30, 2204 Miklavž na Dravskem Polju, tel.: 02 629 62 06, faks: 02 629 62 07

