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Z důvodů očekávané hojné účasti letounů I pilotů, prosím věnujte pozornost následujícímu. 

1) Parkovací místa transportních vleků jsou vyznačena na mapě zeleně. Prosíme, udržujte dostatečnou 
vzdálenost mezi vleky pro zajištění bezpečné manipulace při sestavování vašeho I letounů ostatních 
kolegů. Pokud si budete chtít ponechat svůj letoun přes noc venku, využijte k tomu určená místa 
vyznačené oranžovou barvou, kde si můžete bezpečně letoun ukotvit. 

2) Kempimgové oblasti vyznačené růžovou barvou, jsou určeny pro vaše karavany/stany. Prosím 
neparkujte své transportní vleky mezi karavany. K parkování vašich letadel a vleků slouží k tomu 
vyhrazené oblasti. 

3) Vyhrazené oblasti pro vlečné letouny zvýrazněné červeně prosím udržujte volné, čisté bez 
ponechaného vybavení k zajištění volnému průjezdu. Zejména oblasti okolo tankovací stanice, 
asfaltovou plochu před hangárem a asfaltovou příjezdovou plochu od hangáru. 

4) Startovací grid je z bezpečnostních důvodů rozdělen na několik segmentů: 

- Letouny na startu, vyčkávající na vlečný letoun. 
▪ V této zóně buďte připraveni k urychlení vzletů, nenechávejte letoun bez dozoru a 
dbejte pokynů organizátorů v reflexních vestách. 

- Letouny vyčkávající k uvolnění místa na startovací ploše. 
▪ Zóna určená k předletové přípravě vašeho letounu a vybavení, před vstupem do 
startovací zóny. 

- Zóna vyhrazená pro pohyb vlečných letounů. 
▪ Udržujte tuto zónu volnou pro bezpečný pohyb vlečných letounů. 

Před přetažením letounu na startovní grid pečlivě zkontrolujete: 

- Kyslíkové vybavení, množství kyslíku v lahvích a funkčnost systému jako celek. 
- Radiové zařízení a jeho správnou funkčnost. 
- OGN zařízení, jeho stav nabití a funkčnost. 
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- Letouny vyčkávající k uvolnění místa na startovním gridu (vyznačeno žlutou) utvoří frontu v oblasti. 
 
- Letouny na startovním gridu (vyznačeno zeleně) utvoří dvě řady, první řada jednosedadlových 
letounů a druhá řada dvousedadlových letounů. Řady letounů nepřekročí množství čtyř letounů v 
jedné řadě! Řady letounů začínají za vyznačenou čarou na travnaté ploše, z důvodu udržení bezpečné 
rozjezdové vzdálenosti pro start s aerovlekem. Letouny na startovním gridu musí být připraveny k 
vzletu s již hotovou předletovou prohlídkou, nachystaným vybavením a oblečeným pilotem 
připraveným k urychlení vzletu. 
 
-Samo-startující letouny (vyznačeno modře) po koordinaci s organizátorem na startovním gridu v 
reflexní vestě, použít pro vzlet místo před startovním gridem. 
 
- Zóna vlečných letounů (vyznačena červeně) je oblast určená pro letouny ve fázi vzlety, přistání či 
pojíždění. Neslouží však k přetahu letounů či jejich parkování! Připomínáme, že vlečné letouny za 
sebou mají lano, tudíž prosíme nevystrkujte žádné části letadel, či nevstupujte do této oblasti, je-li 
používána. 

Vlečné letouny typu Z-226 jsou primárně určeny k vlekání dvousedadlových letounů, k vlekání 
jednosedadlových letounů jsou určené letouny typu Z-142, Maule (popřípadě dle kapacit Z226). 

Konečné startovací pořadí koordinuje organizátor na startovním gridu v reflexní vestě. Pořadí může 
být také pozměněno rozhodnutím pilotů vlečných letounů. 

 


