Divokým Slováckem 2018
2. 6. 2018 – letiště Kunovice
Stručná pravidla a průběh letu
Cííl:

Obleteě t co nejpřě esneě ji danou třať
Dodřžě et co nejpřě esneě ji přě edepsaneí cě asy na otocě nyí ch bodech
Spřaí vneě vyhodnotit fotogřafie otocě nyí ch boduů
Spřaí vneě uřcě it polohu objektuů na třaťovyí ch fotogřafiíích
Spřaí vneě uřcě it polohu žnakuů vytycě enyí ch podeí l třati (budou-li použě ity)
Přě istaí t co nejpřě esneě ji k definovaneí mu míístu

Trať je žadaí na žaí křesem otocě nyí ch boduů na mapeě 1:200 000 a popisem v Zadaí níí, ve kteřeí m jsou uvedeny i kuřžy
a vždaí lenosti jednotlivyí ch řamen. Přo jejíí žkonstřuovaí níí tudíížě postacě uje spojit jižě žakřoužě kovaneí otocě neí body.
Fotografie otočných bodů jsou ožnacě eny naí žvem otocě neí ho bodu, ke kteřeí mu se vžtahujíí. Mohou byí t
fotogřafovaí ny ž kteřeí hokoliv smeě řu.
Traťové fotografie jsou ožnacě eny píísmeny přo lepsě íí identifikaci. Jejich pořě adíí na třati vsě ak píísmeno ani poloha
na ařchu neuřcě uje. Objekt, kteřeí ho polohu maí te žažnacě it (a naí sledneě žmeě řěit) do mapy je žakřoužě kovaí n. Tyto
fotogřafie jsou pořě ižovaí ny že smeě řu přě ííletu. Přo souteě žěníí etapu jsou použě ity dveě sady třaťovyí ch fotogřafiíí,
ž kteřyí ch je kažě daí uřcě ena přo jinou cě aíst třateě . Sady jsou ožnacě eny a fotogřafie se nachaí žejíí použe na uvedeneí
cě aísti třateě .
Traťové znaky jsou vytycě eny na žemi ž plachet bííleí bařvy.
V přuů beě hu letu je žakaí žaí no použě íívat jakyí chkoliv elektřonickyí ch navigacě níích přostřě edkuů (GPS, mobilníích
aplikacíí, ...), přovaí deě t žmeě ny kuřžu veě tsě íí nežě 90° od třati, přě íípadneě na níí křoužě it. Po přuů letu otocě nyí m bodem se
žataí cě íí nejkřatsě íím smeě řem na noveí řameno.
Přě i přuů letu otočným bodem se přovaí díí hodnoceníí fotogřafie přě ííslusě neí ho bodu (spřaí vnaí /nespřaí vnaí ). Pokud by
byl objekt na fotogřafii nespřaí vnyí , nesmíí se nachaí žet v okřuhu 1 NM od CP.
V přuů beě hu letu se vyhledaí vajíí traťové fotografie, kteřyí ch pořě adíí a umíísteě níí neníí přě edem žnaí mo. Objekt ležě íí
přě íímo na třati (max. střanovaí odchylka 300 m). Přě i jeho naleženíí se jeho poloha co nejpřě esneě ji žažnacě íí do mapy.
Stejneě se žažnamenaí vajíí i naleženeí „traťové znaky“, kteřeí mohou byí t umíísteě ny max. 100 m od třati.
Po přě ííletu se do záznamového listu žapíísěe hodnoceníí otocě nyí ch boduů a žmeě řěeneí vždaí lenosti naleženyí ch
třaťovyí ch objektuů . Ty se meě řěíí přě íímou vždaí lenostíí od nejbližě sěíího přě edchaí žejíícíího CP.
Přo, přě ed žacě aítkem souteě žěe, pilotem žvolenou řychlost (gřound speed), jsou vypocě teny časy přuů letu otocě nyí ch
bodu. Pilot se snažě íí tyto přě edepsaneí cě asy co nejpřě esneě ji dodřžě ovat. Jsou meě řěeny pomoci GPS loggeřu. CČ asy
přuů letu otocě nyí ch boduů se meě řěíí tžv. od nuly, tj. plaí novanyí cě as vžletu je považě ovaí n ža nulu (spusě teě níí stopek).
CČ asovaí břaí na maí sě íířěku 0,5 NM na kažě dou střanu a je ořientovaí na kolmo ke smeě řu přě ííletu. Použe stařtovníí břaí na
je kolmaí na smeě ř přvníího řamene.
Dopořucě eneí třaťoveí řychlosti:
C-152 : 70 kt, 75 kt
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C-172: 75 kt, 80 kt
Z-142:
150 km/h, 160 km/h
Meí neě žkusě enyí m pilotuů m se dopořucě uje, ž duů vodu bežpecě nosti, použě íít vysě sěíí hodnoty.
Vzlet maí byí t přoveden v inteřvalu 0 - 60 s od cě asu uvedeneí ho v žadaí níí. Meě řěeníí přobííhaí obvykle v míísteě
odlehleí ho přahu dřaí hy (bude upřě esneě no na břiefingu), tj. obvykle postacě uje žahaí jit řožježd v cě ase definovaneí m
v žadaí níí.
Přistání ž etapy se přovaí díí na přě esnost, do přě istaí vacíího paí sma. Meě řěíí se vždaí lenost dosednutíí od ideaí lníí (nuloveí )
cě aířy.
Dopořucě ena vyí sěka letu: 1000 ft AGL.
Za dodřžě eníí přavidel leí taí níí a bežpecě nost letu odpovíídaí velitel letadla.
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