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Místo konání soutěže
Jméno letiště
ICAO kód letiště
GPS souřadnice
Nadmořská výška (ELEV)
Dráha (RWY)
Frekvence (FREQ)

Letiště Zbraslavice
LKZB
49°48'51"N 15°12'06"E
1618 ft / 493 m
150°/330° (780x150 m, tráva)
126,630 Mhz

Google Maps URL

https://goo.gl/maps/Rz8aGmT57F42

Časový rozvrh soutěže
Termín oficiálních přihlášek
Uzávěrka startovní listiny
Termín pro změnu třídy
Registrace
Úvodní a safety briefing
Oficiální zahájení + 1. briefing
Soutěžní období
Rezervní den

31.3.2018
15.4.2018*
27.4.2018
27.-28.4.2018 (So do 10:00)**
27.4.2018
28.4.2018 10:00
28.4.-7.5.2018
8.5.2018 (státní svátek)

Oficiální ukončení soutěže a vyhlášení výsledků

7.5.2018***

*Podmínkou zařazení do startovní listiny je zaplacení startovného.
**Přesné časy mohou být změněny – změny budou oznámeny na webu soutěže.
*** V případě využití rezervního dne proběhne vyhlášení výsledků 8.5.2018.

Pořadatel soutěže
Pořadatel
Adresa

Aeroklub Zbraslavice
Aeroklub Zbraslavice, z.s.
Letiště č.p. 252
285 21 Zbraslavice

Telefon

(+420) 327 591 286
(+420) 602 954 478

E-mail

info@lkzb.cz (Aeroclub Zbraslavice)
vlp@lkzb.cz (Competiton director)
b.moravcova@zbraslavice.cz (for
correspondence in English only)
www.azcup.cz

Web
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Organizační štáb soutěže
Ředitel soutěže
Předseda organizačního štábu a zástupce ředitele

Martin Mezera
Jan Hýla

Hlavní rozhodčí
Meteorolog
Task Setter

Radka Moravcová
Jan Horák
Martin Mezera
Jan Horák
Barbora Moravcová
Petr Filip

Webmaster

Jury

bude upřesněno

Soutěžní třídy
AZ CUP 2018 se bude konat v těchto třídách: Club Class, Combi Class a Duo Combi Class.
Club class (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
dosahující maximálně hodnoty odpovídající dle CZIL 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.
Combi class (s handicapem)
Soutěže třídy Kombi se mohou zúčastnit všechny kluzáky zařazené do indexového listu CZIL.
Soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák CZIL 116,5 (LS8). Vodní přítěž je povolena.
Minimální počet soutěžících v této třídě je 10. Rozhodující je počet soutěžících, kteří se do
této třídy přihlásí při registraci. Pokud bude Kombi třída otevřena jako jediná soutěžní třída společně
pro kluzáky tříd Klub a Kombi, potom budou soutěžní tratě této třídy vyhlašovány na CZIL 100,2 (ASW19). Vodní přítěž v tomto případě není povolena.
Duo Combi Class (with handicap)
Soutěže třídy Duo Kombi se mohou zúčastnit všechny dvoumístné kluzáky zařazené do indexového
listu CZIL. Změna posádky během soutěže není povolena. Soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák
CZIL 111,0 (Duo Discus).
Vodní přítěž je povolena.
Minimální počet soutěžících v této třídě je 8. Rozhodující je počet posádek, které se do této
třídy přihlásí při registraci. Pokud se tato třída samostatně neotevře, bude soutěžícím umožněn přesun
do jedné ze tříd Kombi, Klub. S tím, že budou létat podle podmínek jimi zvolené třídy. Viz výše. Změna
co-pilota během soutěže je v tomto případě povolena.
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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 soutěžících mít ve svých
FR GNSS záznamových a jiných navigačních zařízeních platné verze těchto souborů.
Doporučujeme všem soutěžícím mít funkční zařízení Flarm a zároveň zařízení registrovat na OGN.
Soutěž bude platná pouze v případě, že byly uskutečněny alespoň 3 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.

Startovné a vklad na konto
Startovné je 3000,- CZK musí být zaplaceno nejpozději do 16.4.2018 bankovním převodem na účet
Aeroklubu Zbraslavice uvedený níže. Jako variabilní symbol soutěžící uvede své rodné číslo a do
poznámky napíše své jméno pro bezproblémovou identifikaci platby.
Částka zaslaná nad rámec startovného bude soutěžícímu přičtena k jeho soutěžnímu kontu,
které by měl mít každý soutěžící před každým následujícím startem kladné. O stavu konta budou
soutěžící průběžně informováni.
V případě, že soutěžící stornuje svou účast (po uhrazení startovného) do 27.4.2018 22:00, bude
soutěžícímu startovné navráceno v plné výši. Při stornu po tomto datu a čase již soutěžícímu nebude
startovné vráceno.
Startovné:
Cena aerovleku:
Cena ubytování:

3000,- CZK
600,- CZK (600 m AGL) třída CLUB, 650,- CZK (600 m AGL) COMBI třídy
KEMP – 120,- CZK/osoba/den (elektrická přípojka v ceně, topení doporučeno
zařídit si v karavanech plynové)
UBYTOVNA – 150,- CZK/osoba/den

V případě zájmu o ubytování mimo letiště doporučujeme Hotel Hubert, Pančavský mlýn (cca 1km od
Zbraslavic), Hotel Agnes (cca 4km od Zbraslavic – obec Bohdaneč). V případě většího požadovaného
počtu pokojů prosím kontaktujte info@lkzb.cz.
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Bankovní spojení
Jméno držitele účtu:
Adresa:

Jméno banky:
Adresa banky:
Číslo účtu:

Aeroklub Zbraslavice, z.s.
Aeroklub Zbraslavice, z.s.
Letiště č.p. 252
285 21 Zbraslavice
Česká spořitelna a.s.
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 14000, Česká republika
0441214389/0800

Při platbě žádáme soutěžící, aby vyplnili jako variabilní symbol své rodné číslo a do poznámky uvedli
své jméno pro bezproblémovou identifikaci platby.
Na letišti přijímáme platby debetní/kreditní kartou. Možná platba v hotovosti.
K přijatým platbám vystaví pořadatel daňový doklad. Pořádáním této sportovní akce je u pořadatele –
zapsaného spolku dle Zákona o DPH č.235/2004 Sb., §62, písmeno d Činností osvobozenou od DPH.
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