


Bezpečnostný brífing
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PMSR 2018



OrganizátoriOrganizátori

Riaditeľ pretekov Jozef Šnirc
Staviteľ tratí Tomáš Bobok
Rozhodca Ondrej Mitter
Meteorológ Ivan Chlebovec
Riaditeľ letiska Ľuboš Jánošík



JuryJury

Prezident Jury: Tadeáš Wala
Členovia Jury:           Igor Zverko
                                            Ján Hrnčírik



Bezpečnostná komisiaBezpečnostná komisia

 3 členovia:
      2 piloti z klubovej triedy

- Edmund Schuller
- Karol Benedikovič

   1 pilot z voľnej triedy
- Tibor Fratrik



Súťažné triedySúťažné triedy

Klubová
  Bude použitý SNA index list. Použitie vodnej príťaže je zakázané.

Voľná
  Bude použitý SNA index list.



Zasielanie IGC, WiFi, OutlandingZasielanie IGC, WiFi, Outlanding

Preferované: pmsr2018@gmail.com 
- Pamäťová karta
- USB kľúč

                   

 
WiFi  free zones (bez hesla): aerorest

WiFi free zones (heslo:) airport1   password: port1234

airport2  password: port1234

IGC súbory nahrajte aj na   www.onlinecontest.org

 

Outlandings:   V prípade pristátia do terénu je povinné odoslať SMS na číslo:   

+421 908 706 340

http://www.onlinecontest.org/


Nové rádiostanice a flarmyNové rádiostanice a flarmy

 Povinné zariadenia:
 
 - Rádiostanice s kanálovým rozsahom
   8,33 kHz
 - Flarm (alebo ekvivalentné zariadenie)



Používané frekvenciePoužívané frekvencie

Na súťaži bude použitá frekvencia 123.055 MHz.
Pre komunikáciu s riadením letov na letisku je platný
volací znak „PRIEVIDZA PREVÁDZKA“ .

Medzinárodná núdzová frekvencia je 121.500 MHz.



Pohyb po letiskuPohyb po letisku

1. Vstup vozidlami do areálu len cez bránu v kempe
2. Parkovanie vozidiel na vyznačenom mieste
3. Pohyb vozidiel po VPD len za účelom:
    - dopravy vetroňa na štart
    - dopravy vetroňa po prílete





Denný programDenný program

- otvorenie gridu denne od 08:00 LT
- oznámenie postavenia gridu (22/04) bude 

oznámené ráno na webe
                                                     
- denný brífing – Hangár 10:00 LT



GridGrid 

- poradie bude určené podľa času príchodu
- dve skupiny: 
   - klubová trieda (v ľavo v smere vzletu)
   - kombinovaná trieda (v pravo v smere vzletu)

- rozostavenie koordinuje štartová skupina
- zákaz vypúšťania vody na gride







Predletové pokynyPredletové pokyny

Štarty:
- Organizácia vzletu bude denne upresňovaná na brífingu
- Riaditeľ súťaže je oprávnený z dôvodu bezpečnosti alebo zmeny 

meteorologických podmienok aktuálne upraviť vzletové postupy.



VzletyVzlety

Vzlety budú prebiehať podľa štatndardných procedúr. 
Variant A, B alebo C

Koordinátorom vzletov je „Štartér“









VypnutieVypnutie

- Vypínacia výška – 600 m QFE
- Vypínacie body – stanovené pred vzletom          
                               každej triedy
- V priestore vypnutia je krúženie zakázané. Aj 

piloti, ktorí sa v čase hromadných vzletov 
vracajú na nový odlet musia rešpektovať toto 
pravidlo.



PríletPrílet

Možnosti príletu: - Príletový kruh 3 km

Súťažiaci musí ohlásiť svoj prílet do príletovej 
pásky, ak je od nej vzdialený 10 kilometrov a 3 
kilometre na frekvencii 123,055 MHz, hlásením 
súťažného čísla, vzdialenosti od letiska v km a 
spôsob pristátia z priameho/zaradenie sa do 
okruhu



Prílet zo severuPrílet zo severu

V prípade príletov zo severu bude 
stanovená minimálna výška doletu do 
cieľového kruhu.



Nesprávne postupyNesprávne postupy

- Prudké dostúpanie na minimálnu príletovú výšku
- Prielet v malej výške nad cestou (1, 2 cyklisti, korčuliari)



PRISTÁVACIE POSTUPYPRISTÁVACIE POSTUPY

Pristávacia frekvencia je rovnaká ako príletová frekvencia – 123.055 
MHz (volací znak „PRIEVIDZA PREVÁDZKA“). 

Pristátia z priameho letu sú riadené organizátorom na pristávacej 
frekvencii. Každý pretekár musí počítať s tým, že v tom istom čase 
môže byť za ním niekoľko vetroňov.

Pre pristátia z priameho smeru platí všeobecné pravidlo -  vetrone 
pristávajú na východnú časť letiska.

Vetrone, ktoré doleteli ako prvé, pristávajú ako dlhé na pristátie, ďalšie 
pristávajú za nimi v bezpečnej vzdialenosti. Akákoľvek zmena smeru 
v priamom lete alebo rolovanie počas pristávanie je striktne zakázaná  
a bude sa posudzovať ako nebezpečné lietanie s následnou 
penalizáciu.







PREKÁŽKY V OKOLÍ LZPEPREKÁŽKY V OKOLÍ LZPE

- vedenie VN západne od letiska
- dve cesty pred letiskom v smere 220
- komín ENO



Ing. Ivan Chlebovec



Dnes



oblačnosť

teplota

zrážky



rýchlosť vetra

 tlak vzduchu

smer vetra



Zajtra



Pondelok



Utorok



Streda 



Štvrtok



Piatok



Sobota



atď...  

Príjemný večer 
a mnoho pekných
letových dní prajem! 



Bezpečnosť na prvom miesteBezpečnosť na prvom mieste



OTVORENIE SÚŤAŽEOTVORENIE SÚŤAŽE

Prvý súťažný brífing
A otvorenie PMSR 2018

10.6.2018
10:00 LT

malý hangár
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