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  Informácie o súťaži 

Aeroklub  Prievidza  a  Košická  letecká  agentúra  pozýva  všetkých  plachtárov  na   trinásty  ročník
medzinárodnej plachtárskej súťaže FCC Gliding 2020.

Ak máte záujem o účasť, vyplňte prosím on-line prihlášku na oficiálnej stránke súťaže 

www.fccgliding.sk

  Údaje o letisku

Miesto konania: letisko Prievidza (ICAO CODE: LZPE) 

Zemepisná šírka: 048 46.05 N                   

Zemepisná dĺžka: 018 35.42 E 

Nadmorská výška: 260 m / 853 ft ALT

Dráha: 22 / 04 ( asfalt, tráva )

Frekvencia: 123,055 MHz 

  Adresy a kontakty usporiadateľov

    Občianske združenie - Aeroklub letisko Prievidza
    Letisková 8
    971 01  Prievidza
    SLOVAK REPUBLIC
    Tel.: 00421 46 543 06 11
    Fax: 00421 46 543 81 11

    E-mail - riaditeľ letiska a organizácia súťaže (Ľuboš Jánošík): info@aeroklub-prievidza.sk
    E-mail - riaditeľ súťaže (Jozef Horňák) jozef.hornak56@gmail.com

    Web:  www.fccgliding.sk

  Časový rozvrh súťaže

Uzatváranie prihlášok: 15.07.2020 (alebo pri dosiahnutí max. počtu 
                                                                                                účastníkov)
1. briefing: 01.08..2020 o 20:00 hod. (sobota)
Otvorenie súťaže: 02.08.2020 o 10:00 hod. (nedeľa)
Súťažné obdobie: 02.08. – 13.08.2020 
Slávnostné ukončenie a odovzdávanie cien: 13.08.2020 o 20:00 hod. 
Záverečná párty: 13.08.2020 o 21:00 hod. (štvrtok)
Rezervný deň: 14.08.2020
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  Štáb súťaže

Riaditeľ súťaže: Ing. Jozef Horňák
Zástupca riaditeľa a staviteľ tratí: Tomáš Bobok, Marián Kumorovitz
Rozhodca:     Ján Hrnčirik
Meteorológ: András Gyöngyösi
Dispečer: bude upresnené, zabezpečí AK Prievidza
Predseda jury: bude zvolený na úvodnom briefingu
Členovia jury: budú zvolení na úvodnom briefingu 
Bezpečnostná komisia: 3-členná v zložení Riaditeľ súťaže+ zástupcovia 
                                                                            pilotov (budú zvolení na úvodnom briefingu)
Riaditeľ letiska a organizácia súťaže:                 Ľuboš Jánošík

  Prihlášky

Prihlasovať do súťaže sa začína 01.10.2019. Prihlášky dostupné:

On-line na webe: www.fccgliding.sk

Pre zaevidovanie do súťaže je potrebné vyplniť prihlášku so všetkými údajmi a fotografiou.

Prihláška bude akceptovaná až po zaplatení štartovného.

  Štartovné a ceny aerovlekov

Štartovné na FCC Gliding 2020 je 210 € za súťažiaci vetroň a kryje organizačné náklady súťaže 
okrem nákladov na vleky.
Je splatné  bezhotovostným prevodom na bankový účet najneskôr do 15.07. 2020. 
Splatnosťou sa rozumie deň pripísania na bankový účet organizátora.

Podmienky pre vrátenie štartovného poplatku 

1. Pri oznámení o zrušení účasti do konca februára 2020 - vrátené 100%
2. Pri oznámení o zrušení účasti do konca marca 2020 - vrátené 50%
3. Pri neskoršom oznámení, alebo neúčasti bez oznámenia sa štartovné nevracia

Všetkým zaregistrovaným účastníkom so statusom „Náhradník“, bude vrátené štartovné v plnej výške 
v prípade, že sa nedostanú do finálnej štartovej listiny.

Cena aerovleku do 600 m AGL 33 €  pre vetrone Klubovej triedy
35 €  pre vetrone 15m triedy
38 €  pre vetrone Kombinovanej triedy

Samoštartujúce vetrone   4 € / štart
Cena prevleku z letísk   3 € / minúta

Organizátor požaduje na začiatku súťaže zaplatenie poplatku min. 5 aerovlekov. Poplatok za prípadné nevyužité aerovleky bude vrátený. 

Bulletin č.1                                                                                                                                                            www.fccgliding.sk

http://www.fccgliding.sk/


FCC Gliding  2020
Flight Challenge Cup - Gliding 2020Flight Challenge Cup - Gliding 2020
02.08. – 13.08.2020 Letisko Prievidza02.08. – 13.08.2020 Letisko Prievidza

_____________________________________________________________________________________________________

Úhrada štartovného na účet: Občianske združenie - Aeroklub letisko Prievidza
                                                   Letisková 8, 971 03 Prievidza  

Názov banky: SLSP pobočka Prievidza
IBAN: SK3209000000000066508253
SWIFT: GIBASKBX
KS (konštantný symbol): 0558
VS: Meno a priezvisko, alebo dátum úhrady

Každý účastník, ktorý sa prihlási a uhradí štartovné, obdrží od usporiadateľa reklamný balíček. 

  Počet súťažiacich

Počet súťažiacich vo vyhlásenej súťažnej triede je limitovaný:

Klubová trieda          - max. 55 účastníkov
15m trieda - max. 30 účastníkov
Kombinovaná trieda - max. 35 účastníkov 

 Počet súťažiacich vetroňov vo všetkých triedach je celkovo limitovaný počtom 120 vetroňov.

V prípade prihlásenia väčšieho počtu súťažiacich, ako je celkovo limitovaný počet pre všetky súťažné 
triedy riaditeľ súťaže Ing. Jozef Horňák využije právo organizátora na výber a zostavenie štartovej 
listiny. Pre rozhodovanie okrem povinnosti zaplatenia štartovného poplatku budú zohľadnené aj 
kritériá, ako počet predchádzajúcich účastí na FCC Gliding, členstvo v reprezentačnom tíme, počet 
nalietaných hodín či prípadne účasť reprezentantov novej krajiny. 

  Súťažiaci

Súťažiaci na súťaži FCC Gliding 2020 musí byť občanom, alebo mať trvalé bydlisko v krajine, ktorá je 
národným aeroklubom FAI a spĺňať podmienky, ktoré sú uvedené v Športovom poriadku FAI  a 
zároveň musia:

1. Byť držiteľom zlatého alebo strieborného C a mať aspoň jednu účasť na národných 
majstrovstvách (resp. výnimku udelenú usporiadateľom)

2. Mať nalietaných najmenej 250 letových hodín z toho musí byť na vetroňoch minimálne 100 
hodín (resp. výnimku udelenú usporiadateľom)

3. Mať športovú licenciu FAI s aktuálnou známkou FAI
4. Mať platný pilotný preukaz alebo obdobný dokument uznávaný leteckým úradom SR, od 

08.04.2018 v súlade s nariadením komisie EÚ č. 1178/2011
5. Poznať, rozumieť a akceptovať Športové poriadky FAI a pravidlá a postupy tejto súťaže
6. Mať platnú súťažnú licenciu
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  Súťažné triedy

Na FCC Gliding 2020 sa bude súťažiť v nasledujúcich triedach, ktoré sú popísané vo FAI športovom 
poriadku časť 3, kapitola 5

1. Klubová trieda 
2. 15 m trieda 
3. Kombinovaná trieda 

Pokiaľ v prvý vyhlásený súťažný deň nebude mať súťažná trieda najmenej 5 účastníkov, budú piloti 
presunutí do druhej triedy.

  Štartovné znaky

Pravidlá týkajúce sa viditeľnosti súťažných znakov budú kontrolované . Ak budú dva súťažné znaky 
rovnaké alebo nejasné, budú súťažiaci vyzvaní na ich úpravu.

  Váhové limity 

 Klubová trieda – maximálna váha nesmie prekročiť maximálnu váhu vetroňa bez vodnej 
záťaže 

 Štandardná trieda – maximálna váha nesmie prekročiť 525 kg alebo povolenú maximálnu 
váhu vetroňa pre vzlet

 15 m trieda – maximálna váha nesmie prekročiť 570 Kg alebo povolenú max. váhu vetroňa 
pre vzlet

 18 m trieda pre Class - maximálna váha nesmie prekročiť 750 kg alebo povolenú max. váhu 
vetroňa pre vzlet

 Voľná trieda – maximálna váha nesmie prekročiť 850 kg alebo povolenú max. váhu vetroňa 
pre vzlet.

  Oblasť súťaže a vzdušné priestory

Oblasť  súťaže  a vzdušné  priestory  sa  finalizujú  a  všetky informácie  budú  k dispozícii  v blízkej
budúcnosti,   najneskôr  však  na  úvodnom  briefingu.  Snažíme  sa  získať  prístup  do  vzdušných
priestorov Maďarska , Čiech a Poľska. Maximálna výška bude všeobecne 8 000 ft so zvýšením na 9
000 ft v horských priestoroch. Len niekoľko špeciálnych priestorov pod niektorými TMA bude nižší
výškový limit. Pre všetky letové priestory budeme udávať výšku vo feetoch a metroch prepočítanú
podľa QNH príslušného dňa. Tieto informácie budú poskytované aj s ostatnými údajmi letovej úlohy
každý deň na rannom briefingu.

  Miestne postupy

Hneď po dokončení budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke súťaže.
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  Otočné body

Zoznam otočných bodov a súbory otočných bodov v hlavných formátoch budú zverejnené na našej 
webovej stránke súčasne s miestnymi postupmi.

  Tréning

V prípade záujmu o tréning, svoj príchod koordinujte s organizátorom vopred !

  Hangárovanie

Organizátor  zabezpečí  hangárovanie  prednostne  pre  vetrone  VSO 10  a im  podobné.  Pre  všetky
ostatné vetrone a transportné vozy bude pripravené stojisko.

  Ubytovanie na letisku

Poplatok v kempe je 10 € za karavan alebo stan na 1 deň .
Organizátor ponúka ubytovanie aj na letisku v izbách: 
1 lôžko v 3–posteľovej izbe s prístelkou 9 € / lôžko / noc, 
(obmedzené kapacity, nutné dohodnúť vopred). 

Sprchy a toalety sú v areáli letiska aj v kempe. 

Organizátor ponúka chatky priamo na letisku: 60 € / chata pre 5 osôb /noc. 

  Stravovanie

Zabezpečené  v reštaurácii Aerorest na letisku:

  Ceny za umiestnenie

V prípade platných pretekov budú v každej súťažnej triede rozdelené nasledovné ceny:

1. miesto - vecný dar v hodnote 1 000 €            
2. miesto - vecný dar v hodnote    750 €          
3. miesto - vecný dar v hodnote    500 €                                        
4. miesto - vecná cena
15. miesto - štartovné na FCC 2021
  Poistenie

Upozorňujeme  súťažiacich  a členov  ich  družstiev  na  podmienky  poistenia  uvedené  v Športovom
poriadku dodatok a to kapitolu 3, časť 3.6, odstavec 3.6.1 až po odstavec 3.6.2, ktoré splnenie bude
na súťaži vyžadované.
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  Program pre výpočet

Pre  výpočet  bude  použitý  program  Naviter  See  You  Competition  (  www.naviter.si).  Možnosť
pripojenia  na  internet  v areáli  letiska  –  WIFI.  Bulletiny  a všetky  potrebné  doplňujúce  informácie
týkajúce sa súťaže budú prístupné na www.fccgliding.sk, ktorá je oficiálnou internetovou adresou
súťaže.

  Letová dokumentácia (zapisovače)

Pre dokumentovanie letu sú povolené len GNSS letové zapisovače schválené IGC. Vzťahuje sa to na
základný aj záložný letový zapisovač. Budeme vyžadovať platnú kalibráciu  GNSS FR 

  Záver

Tento bulletin bude priebežne doplňovaný o ďalšie  informácie a publikovaný na oficiálnej  stránke
súťaže www.fccgliding.sk. Radi uvítame vaše pripomienky a návrhy.
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