
Propozície pre športovú súťaž

1. kolo majstrovstiev Slovenska v závesnom lietaní 
Organizuje Letecký spolok Ikarus Prešov

Ing. Jaroslav Sojka, tel: 0905478313 e-mail: jsojka@imcslovakia.sk
Pavol Vranský, tel: 0904853096 http://www.sojkaj.szm.sk

Termín 1. až 7. mája
Miesto Kokava nad Rimavicou
Disciplíny rýchlostný let do cieľa
Štartoviská

Slopovo
- 2,5 km S od Kokavy, 3,5 km Z od Klenovca
- GPS N48 35.674 E19 50.615 SLO082
- 820 m MSL, 460 m ALZ, prístup terénnym autom
- Situácia SV,V,JV,J,JZ
Petošovo
- 3,5 km S od Kokavy, 2 km Z od Klenovca
- GPS N48 34.850 E19 52.800 BOD075
- 750 m MSL, 400 m ALZ, prístup terénnym autom
- Situácia S, SV

Náhradný terén
Polom
10 km západne od Kokavy, cez Klenovec a Hnúšťu
- Západný štart, 400 m ALZ
- GPS N48 36.305 E19 59.399
- Situácia Z, JZ

Štartovné 250 Sk pre členov LAA SR, 400 Sk pre nečlenov LAA SR, 150 Sk pre nesúťažiacich 
pilotov členov LAA

Personál súťaže Riadiaci lietania Pavol Vranský
Meteorológ Ing. Bohumír Kolesár, Ing. Jaroslav Sojka
Bodovač Ing. Peter Gašparovič
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť toto personálne obsadenie.

Podmienky pre súťažné lietanie
7 letových dni, začiatok súťaže bude koordinovaný telefonicky na základe vývoja meteorologickej 
situácie.  Jeden  až  dva  dni  pred  súťažou  môže  organizátor  zabezpečiť  ako  tréningové  dni. 
Ubytovanie  a vlastný  vývoz  je  potrebné  nahlásiť  vopred.  Zároveň  žiadam  pilotov  o zaslanie 
fotografie za účelom prezentácie na internete a vyhotovenie ID karty.
Registrácia  súťažiacich  pilotov  a zaplatenie  štartovného v prvý  deň  súťaže  do  10:00  hod.  Pri 
registrácii predloží súťažiaci pilot platný pilotný preukaz, technické osvedčenie pre ZK, potvrdenie 
o poistení voči tretím osobám, členovia LAA ho majú po zaplatení členského príspevku. Samotný 
zoznam poistencov LAA si zabezpečí organizátor sám. 
Súťaž bude konaná v súlade so stanovami a športovým poriadkom Leteckej amatérskej asociácie 
SR  a Športového  poriadku  FAI,  časť  7.  Nastavenie  vyhodnocovacieho sw bude  podľa  hodnôt 
stanovených v športovom poriadku.  Pre záznam letu budú používané zariadenia GPS kompatibilné 
s vyhodnocovacím softvérom GAP. Štandardne sú podporované  prístroje Garmin eTrex, rada 12, 
60, 76, MLR. Možnosti pripojenie ostatných prístrojov si konzultujte vopred s organizátorom a vo 
vlastnom záujme si prineste komunikačný kábel. Súčasťou prezentácie bude nahratie oficiálnych 
navigačných bodov do prístrojov GPS pre súťažné úlohy.

http://www.sojkaj.szm.sk/
mailto:jsojka@imcslovakia.sk


Poistenie  na zásah horskej  služby  a leteckej  záchrannej  služby si  zabezpečuje  každý účastník 
súťaže individuálne. Počet súťažiacich nie je obmedzený. Prvý brífing o 10:30 hod v mieste zrazu 
účastníkov. 
Ostatné podmienky
Prístup  na  všetky  terény  v čase  konania  tréningov  a  súťaže  musí  byť  koordinovaný 
s organizátorom. Organizátor zabezpečí, pre prístup na štart vhodné terénne alebo nákladné auto. 
Vývoz  na  štartovacie  terény  si  hradia  súťažiaci.  Pre  vývoz  bude  zabezpečené  nákladné  auto 
s nosičom v kapacite asi 24-28 rogál.  Opakovaný štart pilota a opakovaný vývoz bude riešený 
denne na predletovom biriefingu podľa možnosti zabezpečenia vývozu v danom dni.
Zvoz  pilotov  z trate  si  organizujú  a hradia  súťažiaci.  Pilotov  triedy  A za  účelom  tréningu  a 
predletcov  je  potrebné  nahlásiť  organizátorovi  vopred.  Počas  súťaže  je  predletec  k dispozícii 
organizátorovi, pilot triedy A môže vykonávať činnosť len za dohľadu svojho inštruktora tak, aby 
nebol na prekážku organizovanej súťaže.
Organizátor vykoná odovzdávanie cien pre víťazov v posledný deň súťaže.
Ubytovanie
Organizátor  zabezpečuje  ubytovanie  len  pre  predom  nahlásených  účastníkov  súťaže.  Cena 
cca 250-280 Sk/osobu  v  izbách  so  sprchou.  Možnosť  stravovania  a večerných  spoločenských 
posedení priamo v objekte penziónu Kokava. 
Špeciálna akcia
Náš  výborný  kamarát  z Maďarska  Šaňo  Gergely  sa  rozhodol  sponzorovať  kurz  aerovlekania 
a jednej  súťaže  v Maďarsku  v sezóne  2008,  pre  súťažiaceho,  ktorý  sa  umiestni  na  najvyžšej 
priečke  súťaže  v Kokave  a spĺňa  podmienku  že  je  mladší  ako  40  rogalistických  rokov 
(fyzický vek + roky lietania na rogale) a nebol na súťaži 1. kategórie. 
Ostatní sponzori sa práve registrujú.
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