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BULLETIN N° 1 

  
 
1. UDÁLOST  
První mistrovství České republiky ve vrtulníkovém létání se bude konat pod záštitou Aeroklubu České 
republiky na letišti Podhořany 25. - 28. června 2015. Mistrovství bude pořádáno Východočeským 
aeroklubem Pardubice. 
Závody se budou konat, pokud se zúčastní minimálně 10 posádek. 
(letiště Podhořany:  49°56'21"N ; 015°32'59"E, Podhořany RADIO 123,6) 
 
2. CÍLE  
 
Cíle Prvního mistrovství České republiky ve vrtulníkovém létání jsou propagace a popularizace 
vrtulníkového sportu, rozvoj vztahů letecké veřejnosti, výměnu zkušeností a zlepšování dovednosti  
v létání, přitažení pozornosti veřejnosti k leteckým sportům a úloze vrtulníků v různých oblastech, 
včetně záchranných činností. 
 
3. PRAVIDLA  
 
První mistrovství České republiky ve vrtulníkovém létání se bude konat podle pravidel FAI / CIG. 

Pořadatelé si vyhrazují v určitých případech právo odchýlit se od pravidel FAI / CIG.  

4. VRTULNÍKY  
 
Vrtulník jakéhokoli typu, který je schopný provedení disciplín, bude moci soutěžit. Platné "osvědčení 
letové způsobilosti" nebo rovnocenný doklad a Osvědčení o registraci vydané příslušným úřadem 
musí být předloženy pořadateli před začátkem soutěže pro každý vrtulník. Vrtulníky mohou být 
sdíleny různými posádkami.  
 
5. BEZPEČNOST  
 
Soutěžící musí dodržovat letecké předpisy a pravidla soutěže. Piloti musí být držiteli platného průkazu 
způsobilosti pilota vrtulníku a platného osvědčení o zdravotní způsobilosti a zápisníku letů. Před 
zahájením soutěže musí pilot absolvovat výcvik dle Osnovy výcviku pro soutěžní lety vrtulníků.  

 
6. PALIVO  
Standardní palivo – AVGAS 100LL a Jet A1 – palivo od externího dodavatele bude k dispozici v neděli 
28. června na letišti Podhořany. Jednáme o možnosti doplnění paliva během soutěžních dnů. 
Palivo musí být zaplaceno před odletem.  
 
 



7. POJIŠTĚNÍ  
 
Pro každý soutěžící vrtulník je povinné mít zákonné pojištění, po celou dobu trvání Prvního 
mistrovství České republiky ve vrtulníkovém létání, včetně tréninkových dnů a letů na místo konání  
a zpět. 
Doporučujeme individuální zdravotní připojištění pro každého účastníka. 
 
8. OCENĚNÍ A TITULY  
 
Ocenění a tituly budou přiznány seniorům, juniorům a ženám pokud v dané soutěžní kategorii soutěží 
alespoň čtyři posádky. Ceny budou předány prvním třem místům. Kromě toho bude všem soutěžícím 
vydán certifikát. 
  
9. PROTESTY 
 
Protest proti hodnocení je možný. Protest musí být podán v písemné podobě hlavnímu rozhodčímu 
do dvou hodin po zveřejnění výsledků. 
Protest bude stát 2000 Kč. Záloha bude vrácena v případě, že protest bude uznán. 
 
10. PŘIHLÁŠKY  
 
Přihlášky posílejte e-mailem na adresu: info@helisport.cz  
Kontaktní osoba: 
Eduard Malina 
Tel: 774 338 273 
Přihlašovací formulář je přiložen. 
Podání přihlášky nejpozději do 11. května 2015. 
Pozdní přihlášky mohou být přijaty na základě rozhodnutí pořadatele. 
  
11. STARTOVNÉ 
 
Startovné pro piloty a co-piloty je 4500 Kč/posádku (25. – 28. června 2015)  
Startovné zahrnuje: transfer hotel-letiště, večeře na závěrečné hangárpárty, hangárování vrtulníku, 
přistávací poplatky a letecké pomůcky. 
Poplatky od rozhodčích, asistentů rozhodčí a pomocníků nejsou vybírány.  
 
Prosím zašlete poplatek za startovné na: 
Konto Východočeského aeroklubu Pardubice, ČSOB a.s.  
Č. BANKOVNÍHO ÚČTU:111258215/0300 
Zpráva pro příjemce: Poplatek MCRV+ příjmení velitele vrtulníku 
Poplatky za startovné očekáváme v týdnu od 11. do 18. května 2015. 
Pozdě podané poplatky za startovné budou přijaty dle rozhodnutí pořadatele. 
Veškeré poplatky za startovné budou vráceny, pokud se mistrovství neuskuteční. 

 
12. UBYTOVÁNÍ 
 
Hotel a pokoje rezervuje každý účastník sám.  Navrhujeme ubytování všech účastníků v Hotelu 
Marina – Heřmanův Městec. Majitel Hotelu Marina vzhledem k velkému prostoru v pokojích a malé 
kapacitě hotelu preferuje ubytování na čtyřlůžkových pokojích. Při rezervaci pokoje prosím oznamte, 
že jste účastníci mistrovství. 
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Marina Hotel & Restaurace 
Pokorného 437 
538 03 Heřmanův Městec 
 
(cena při obsazení 4 lůžek je 350 Kč/osoba a noc, snídaně 95 Kč) 
 
Recepce: +420 602 130 074 
E-mail: ambiente@ambiente.cz 
Web: www.marinahotel.cz 
 
Možnost parkování vlastních karavanů a obytných vozů je na letišti zdarma. 
 
13. ZÁSTUPCI MISTROVSTVÍ 
 
Ředitel závodu: Jaroslav Šantrůček 
Organizátoři: Eduard Malina, Milan Havlík a zástupci Východočeského aeroklubu Pardubice  
Hlavní rozhodčí: Roman Lanzendorf 
Rozhodčí: Michal Malý, Milan Dlouhý 

 
 14. PROGRAM SOUTĚŽE 
 
Čtvrtek 25. června 
 
 9:00 – 16:00 Trénink  
Přílet posádek a rozhodčích do 16:00  
16:00 Registrace a kontrola vrtulníků  
17:00 Briefing rozhodčích  
18:00 Briefing týmů/ Disciplína 1 (Navigace) a disciplína 2 (Přesnost visení) 
18:30 Slavnostní zahájení závodu 
 
Pátek 26. června 
 
09:00 Start první disciplíny (Navigace)  
Oběd  
15:00 Start druhé disciplíny (Přesnost visení) 
19:00 Briefing disciplína 3 (vedení fenderu) a  4 (slalom) 
 
Sobota 27. června  
 
09:00 Start třetí disciplíny (Vedení fenderu)  
Oběd 
14:00 Start čtvrté disciplíny (Slalom)  
19:00 Zavěrečný ceremoniál a předání cen. Hangárpárty. 
 
Neděle 28. června 
Odlety 
  
Mohou nastat změny v programu soutěže. Více podrobností v buletinu číslo 2. 
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15. KONTAKTY 
 
Ředitel závodu 
Jaroslav Šantrůček 
e-mail: santrucek@profuturum.cz 
telefon: 724 021 220 
 
Hlavní organizátor 
Eduard Malina 
e-mail: eduard@helisport.cz 
 telefon: 774 338 273 
 
 
Předseda Východočeského aeroklubu Pardubice 
Milan Havlík  
e-mail:  info@letistepodhorany.cz 
telefon: 603 404 703 
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