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Obecná pravidla a předpisy 
 

 
1.0 ÚČASTNÍCI 

 
1.1 Posádky se musí zúčastnit všech soutěžních disciplín 1 – 4 včetně. Účastí se rozumí přeletění 

startovní čáry (čáry odletu). 
 

2.0 VRTULNÍKY, LICENCE A DOKUMENTY 
 

2.1 Soutěže se mohou zúčastnit vrtulníky jakéhokoliv typu s charakteristikami vyhovujícími 
k účasti na světové nebo kontinentální vrtulníkové soutěži (World or Continental Helicopter 
Championship). V případě pochybností proběhne ověření charakteristik dle letové příručky 
daného vrtulníku. Posádky jsou dvoučlenné. 

 
2.2 Každý zúčastněný vrtulník musí prokázat pořadateli svojí způsobilost platným certifikátem 

způsobilosti nebo jiným platným dokumentem vydaným oprávněným úřadem (Certificate  
of Airworthiness, Certificate of Registration) 

 
2.3 Pilot vrtulníku musí mít platnou licenci pilota vrtulníku a osvědčení o zdravotní způsobilosti. 

 

3.0 POJIŠTĚNÍ 
 

3.1 Pro celé trvání soutěže musí být každý zúčastněný vrtulník pojištěn proti škodě třetí osobě 
na minimální částku 80 000 000 Kč. 

 

4.0 PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ 
 

4.1 Přihlášení k soutěži musí proběhnout přes oficiální přihlašovací formulář doručený 
organizátorovi nejpozději do organizátorem stanoveného termínu. Později podané přihlášky 
mohou být akceptovány pouze na základě rozhodnutí pořadatele. 
 

4.2 Oficiální přihlašovací formulář lze poslat poštou nebo e-mailem. 
 

4.3 V případě nekonání mistrovství budou poplatky (startovné) vráceny. V případě diskvalifikace 
nelze nárokovat vrácení poplatků. 

 

5.0  SOUTĚŽNÍ ÚLOHY 
 

5.1 Soutěž se skládá z následujících disciplín: 
Úloha 1: Navigace 
Úloha 2: Přesnost 
Úloha 3: Vedení fendru 
Úloha 4: Slalom 
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5.2 Pořadí soutěžních úloh bude oznámeno během úvodního brífinku. Pořadí letů bude 
ředitelem soutěže stanoveno předchozí den a potvrzeno na brífinku. 

 

6.0 BEZPEČNOST 
 

6.1 Organizátor soutěže určí osobu zodpovědnou za letovou bezpečnost (Safety Officer), který 
bude asistovat řediteli soutěže pozorováním a garantováním bezpečnosti letového provozu 
v místě konání soutěže. 
 

6.2 Během celé soutěže jsou všichni účastníci povinni dodržovat platná pravidla letového 
provozu. Jakékoliv narušení bezpečnosti letového provozu nebo porušení pravidel létání 
povede k diskvalifikaci. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za porušení předpisů 
nebo narušení bezpečnosti ze strany účastníků, jiných osob i okolností. 

 
6.3 Posádka pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných látek, popřípadě trpící nemocí nebo 

zraněním, které vedou ke ztrátě způsobilosti k vykonání letu nebo způsobují neplatnost 
pojištění, musí před letem o této skutečnosti informovat Ředitele závodu. 

 
6.4 Všechny osoby pohybující se v soutěžním prostoru musí být řádně a viditelně označeni. 

V platnosti budou veškerá opatření vedoucí k maximální bezpečnosti zúčastněných osob  
a k prevenci kolizí vrtulníku s lidmi nebo cizími předměty.  

 
6.5 Vzhledem k počasí nebo z bezpečnostních důvodů můžou být změněny parametry 1. úlohy. 

 
6.6 Povinné přeletové body na zemi (MFO – Mandatory Fly Over) musí být na zemi lehce  

a jednoznačně rozpoznatelné. Jejich pozice bude posádkám sdělena před 1. úlohou. MFO 
body nejsou součástí soutěže, ale jsou použity k určení potřebných rozestupů posádek na 
základě rozhodnutí organizátora. 

 

7.0 STÍŽNOSTI A PROTESTY 
 

7.1 Účelem stížnosti je dovolat se nápravy bez nutnosti podání protestu. 
 
7.2 Jakkoliv nespokojený soutěžící nebo celý tým by měl požádat o pomoc příslušného 

pracovníka soutěže. V případě neúspěchu je možné, bez zbytečného zdržení, podat 
písemnou stížnost řediteli soutěže nebo jeho pověřenému zástupci. Všechny stížnosti budou 
posouzeny hlavním rozhodčím. V případě nespokojenosti stěžovatele tento může podat 
protest. 

 
7.3 Je stanoven časový limit 2 hodin od oficiálního vyhlášení průběžných výsledků, během 

kterých lze vznést stížnost. Stížnost řeší hlavní rozhodčí, po předání řešení stížnosti posádce 
vzniká časový limit 2 hodin na podání protestu. 

 
7.4 Protest je možné podat jen pro případy týkající se soutěžícího samotného. Protest se podává 

v psané formě v českém jazyce spolu se zálohou 2000 Kč řediteli závodu, který ji předá 
komisi rozhodčích. Záloha je vrácena v případě uznání protestu. V případě neuznání protestu 
komise rozhodne o vrácení poplatku nebo jeho části. 
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7.5 Komise rozhodčích umožní protestujícímu účastníkovi doložit důkazy. 
 

7.6 Nebudou akceptovány žádné stížnosti ani protesty týkající se metod, přesnosti nebo 
použitých měřících prostředků schválených podle Pravidel FAI bod 12.6. 

 

8.0 PRAVIDLA LÉTÁNÍ 
 

8.1 Soutěž se může konat za následujících meteorologických podmínek: 
- Úloha 1: minimální výška oblačnosti 300 metrů, minimální dohlednost 2 kilometry  
- Úloha 2,3,4: maximální rychlost větru je 15 uzlů, pokud všichni soutěžící neanonymně 

odsouhlasí jinou hodnotu na úvodním brífinku. 
 

8.2 Všichni účastníci budou seznámeni se společnou komunikační frekvencí VHF. 
 

8.3 Soutěžní mapa je v měřítku 1 : 250 000 
 

8.4 Sdílet vrtulník smí maximálně 3 posádky v jakékoliv disciplíně. 
 

9.0 PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

9.1 Odpovědností posádek je úplné porozumění pravidlům soutěže a jednotlivých disciplín. 
 

9.2 Jakákoliv změna v programu soutěže, například kvůli počasí, bude zveřejněna na informační 
tabuli a oznámena na brífinku. 

 
9.3 Posádky budou informovány o jejich startovním čase pro každou disciplínu a je jejich 

zodpovědností být připraven na přípravné čáře. Ředitel soutěže může oznámit změny  
ve startovních časech před nebo během úlohy. 

 
9.4 Pozdní přílet na přípravnou čáru „P“ bude penalizován 5 body za každou minutu zpoždění 

(maximálně 25 bodů). Po zpoždění více jak 5 minut bude posádka startovat jako poslední. 
V případě ověřené technické závady může ředitel závodu změnit startovní čas. 

 
9.5 Při přerušení letu po překročení startovní čáry (technické důvody, nedostatek paliva) není 

možné let znovu opakovat. 
 

9.6 Jakékoliv jinak bodově nespecifikované porušení pravidel bude penalizováno 35 body. 
 

9.7 Používání speciálního vybavení jako autopilota, stabilizace letu, radionavigačních pomůcek 
je zakázáno vyjma případů, kdy je použití nutné k provedení letu podle letové příručky. 
Použití radarů a radiovýškoměrů je zakázáno. Jakékoliv porušení zákazu vede k diskvalifikaci. 

 
9.8 Během mistrovství je tréning zakázán a bude penalizován 50 body za každé jednotlivé 

porušení zákazu. Soukromé lety mohou probíhat pouze se souhlasem ředitele soutěže. 
Účastníkům je povolen zkušební let k ověření délky zavěšených závaží po jejich zavěšení 
před druhou disciplínou. Bude též povolena levá a pravá otočka k ověření výkonů  
na přípravné čáře. 
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9.9 Během celého mistrovství musí být na vrtulníku viditelně umístěné startovní číslo  
a to na levé, pravé i spodní přední straně vrtulníku.  
 

9.10 Každý zúčastněný vrtulník musí splňovat požadavky státu registrace a musí být vybaven 
VHF radiostanicí a standardním vybavením. 

 
9.11 Černá vlajka ukázaná závodníkovi znamená diskvalifikaci z disciplíny. Použití černé vlajky 

je vysvětleno v bodování disciplín a bude detailně popsáno na brífinku. Černé vlajky mohou 
být použity pouze rozhodčím nebo hlavním rozhodčím. 

 
9.12 Všechny časy budou měřeny s přesností na desetinu sekundy, kde to bude možné tak  

na setinu sekundy. Časy budou matematicky zaokrouhlovány a poté bodovány. 
 

9.13 Všechny čáry, značení, pevné předměty značící slalom, úlohu s fendery nebo psí boudou 
musí být umístěné minimálně hodinu před zahájením disciplíny (start prvního účastníka)  
a musí být umožněna jejich prohlídka pro závodníky a jiné kontrolní orgány. 
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Pravidla disciplín 
 
 

 

DISCIPLÍNA 1 - NAVIGACE 
 

1.1 Popis disciplíny 
Disciplína zahrnuje traťovou navigaci s příletem na čas a odhození nákladu. 
Disciplína obsahuje navigaci po trati letu, vyhledávací zónu na druhém nebo třetím rameni trasy, 
odhozovou zónu mezi čárou odletu „D “(Departure) a MFO1 nebo na prvním rameni 
manévrovacího boxu, přílet na čas na čáře příletu „A“, manévrovací box mezi čárami „A“ a „F“, 
odhozový prostor na čáře „C“ a závěrečné přistání na přistávací ploše. 
 
1.2 Navigace 
Trať bude obsahovat 6 ramen, tři (3) otočné body (TP), dva (2) povinné přeletové body (MFO – 
mandatory fly over) 
 
Rameno Od  Do 
1. rameno Čára „D“ MFO 1 
2. rameno MFO 1  TP 1 
3. rameno TP 1  TP 2 
4. rameno TP 2  TP 3 
5. rameno TP 3  MFO 2 
6. rameno MFO 2  Čára „A“ 
 
Body TP1, TP2, TP3 jsou oranžové, na zemi umístěné, 2 x 2 metrů veliké, trojúhelníkové plachty, 
na kterých je černou barvou napsané číslo. Posádky musí identifikovat každý symbol v jejich 
specifikované poloze. Mezičasy na bodech TP1, TP2 a TP3 budou měřeny jen pro kontrolní účely.  
Délka trasy zahrnující i oblast vyhledávání bude cca 70 - 90 km. Délka tratě a poloha odhozové 
zóny pro odhoz pytlů bude oznámena na brífinku. 
 
1.3 Výška letu 
Trať a MFO budou letěny cca 250m AGL. Body TP a vyhledávací zóna musí být letěna ve výšce 
150m AGL. 
 
1.4 Doba letu 
Stejné typy vrtulníků mají stejnou dobu letu. Doba letu bude vypočítána organizátorem  
na základě definovaných rychlostí podle Annexu A. Z bezpečnostních důvodů i z důvodu 
nepředvídatelnosti počasí budou každé posádce při výpočtu doby letu připočteny minimálně  
3 minuty. 
 
1.5 Čas startu 
Čas startu bude každé posádce určen s přesností na minuty a sekundy. 
Pozdní a brzký start je penalizován. Během brífinku posádky obdrží čas k přistavení vrtulníku  
na přípravnou čáru a přesný čas průletu čáry odletu „D“. Časy odletů budou stanoveny 
k zajištění rozestupů mezi soutěžícími. 
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1.6 Přípravná čára 
Deset (10) minut před startem bude vrtulník na přípravné čáře „P“ (Preparation). Zde 
organizátor předá dva označené 1kg pytlíky (plněné rýží nebo pískem) a kuželku s připojeným 
provazem. 

 
1.7 Startovní čára 
Vrtulník přeletí a přistane před startovní čáru „D“. Posádka přesně 5 minut před plánovaným 
odletem obdrží zalepenou obálku se soutěžní mapou a instrukcemi.  
Obálka musí být vrácena na konci disciplíny k dalšímu zpracování. Dveře vrtulníku musí být 
nasazeny. 
 
Obálka obsahuje: 

Doba letu disciplíny - z čáry odletu „D“ do čáry příletu „A“ bude napsána z vnější strany 
obálky 
Dobu letu mezi plánovaným odletem a průletem výstupu z vyhledávací zóny vypočítané 
v souladu s článkem 1.4 a vzdálenost. 
Kurz z čáry odletu „D“ k MFO1 
GPS souřadnice TP1 a TP3 
Schéma vyhledávací zóny 
Mapa s vyznačenými informacemi o 
 Poloze bodů MFO1 a MFO2 
 Poloze bodu TP2 
 Vyhledávací zóně 
 Vstupní a výstupní bráně z vyhledávací zóny 
 Poloze bodů uvnitř vyhledávací zóny 
 

Na palubě nesmí být během této disciplíny žádná jiná mapa. Porušení tohoto pravidla povede 
k penalizaci 100 bodů.  V zájmu bezpečnosti je povolena ICAO mapa 1 : 500 000, umístěná 
v zalepené obálce nebo zapečetěné krabici. 

 
1.8 Odlet 
Vrtulník odlétá z čáry odletu „D“ (Departure) ve stanovený čas odletu. Pozdní nebo brzký odlet 
bude penalizován. 
 
1.9 Vyhledávací zóna 
Vyhledávací zóna obsahuje deset (10) 3 x 2 m velikých, oranžových panelů. Na každém z nich  
je jedno černé písmeno nebo znak. Vstupní a výstupní brány jsou označeny 1 metr širokým a  
15 metrů dlouhým bílým pruhem s oranžovými písmeny „I“ (in) pro vstup a „O“ (out) pro výstup 
z vyhledávací zóny. Závodník musí identifikovat každý znak v jeho dané poloze. Očekávaná doba 
příletu do konce vyhledávací zóny je uvedena v obálce k zajištění rozestupů vrtulníků. 
 
Penalizováno bude nedodržení času výstupu z vyhledávací zóny a nevlétnutí nebo nevylétnutí 
vyhledávací zóny správným průletem skrz 35 metrů široké vstupní a výstupní brány. Panely musí 
být umístěny tak, aby vzdálenost potřebná k přelétnutí všech panelů nebyla delší než 10NM 
(18,5km). 
 
1.10 Rameno tratě TP3 - MFO2 
Vrtulník poletí přímočaře z TP3 do MFO2 
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1.11 Shozová zóna na trati 
V označené zóně (poloha zóny bude oznámena na briefingu) soutěžící vyhodí pytlík na každý  
ze dvou kruhů o poloměru pět (5) metrů vyznačených na zemi ve směru letu ve vzdálenosti  
100 metrů od sebe. Shoz proběhne ve výšce ne menší než deset (10) metrů AGL a rychlostí 
minimálně 30 km/h. 
Čas mezi dopady pytlíků nesmí přesáhnout 12 sekund.  
Povinné pořadí cílu je cíl 1 „Target 1“ a cíl 2 „Target 2“.  
Při bodování přesnosti shozu je považován první bod dotyku pytlíku se zemí. 
 
1.12 Rameno tratě MFO2 – čára „A“ 
Vrtulník poletí přímočaře z MFO2 k čáře „A“ (Arrival). 
Klesání začne v posledních 3 km, aby vrtulník přeletěl čáru „A“ (Arrival) ve výšce 30 +/- 15 metrů 
AGL. 
Změna směru o více jak 30 stupňů a/nebo rychlost vůči zemi menší než 30km/h během 
posledních dvou (2) km před čarou „A“ (Arrival) bude za každé porušení penalizována. 
Přistávací světlo musí být zapnuto během posledních dvou (2) km. 
 
1.13 Přílet na čáru příletu „A“ (Arrival) 
Čára „A“ (Arrival) bude na zemi viditelně označena dvěma 1 metr širokými a 15 metrů dlouhými 
bílými pruhy s mezerou 5 metrů mezi nimi. 
 
1.14 Určení času příletu 
Časomíra bude zastavena, jakmile nos vrtulníku protne linii čáry „A“ (Arrival) nebo její 
prodloužení na levou nebo pravou stranu.  
 
1.15 Manévrovací box mezi čárou „A“ a „F“ 
Po překroční čáry příletu „A“ (Arrival) poletí vrtulník obdélníkovou trať.  
Všichni účastníci v boxu provádějí zatáčky tak, jak bylo určeno na brífinku. (Annex 1 – 5.1) 
Doba letu mezi čárou „A“ a čárou „F“ je 1 minuta. Měření probíhá od překročení nosu vrtulníku 
přes čáru „A“ a končí překročením nosu vrtulníku přes čáru F. 
Klesání vrtulníku probíhá v manévrovacím boxu. Každé zavisení mezi čárou „A“ a „F“ bude 
penalizováno. 
 
1.16 Čára „F“ 
Vrtulník přeletí čáru „F“ ve výšce 15 +/-5 metrů. Po přeletu čáry „F“ vrtulník pokračuje 
k dosažení psí boudy (Dog House) umístěné 50 metrů za čárou „F“ (Annex 1 – 5.1) k odhozu 
nákladu. 
 
1.17 Psí bouda (Dog House) a odhoz kuželky 
Cíle odhozu jsou bílé panely 2 x 2 metry (Annex 2 – 5.1) poskládané v úhlu 90° na zemi tvořící 
dva 45° úhly. Prostor pro umístění nákladu je čtverec 0,4 x 0,4 m ve výšce jeden metr nad zemí. 
Pro bodování je určen otvor ve směru příletu. 
Po překročení čáry „F“ vysune člen posádky na druhé straně od pilota 7 metrů dlouhé lano 
s kuželkou na jeho konci (Annex 2 – 5.1). 
Toto je časově omezený manévr. Maximální čas mezi čarou „F“ a odhozem lana je 20 sekund. 
Lano musí být plně vysunuto a bez uzlů minimálně 5 metrů před psí boudou. Visení mezi čárou 
„F“ a psí boudou je povoleno. 
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Lano musí být drženo na jeho konci a rozhodčí musí vidět obě ruce soutěžících. 
 
Manévrování s lanem je povoleno v případě, že lano není zkráceno jakoukoliv částí těla pod 
červenou vlajkou. 
Posádka musí zůstat na svých místech a připoutána po celou dobu úlohy. 
Posádka musí umístit kuželku do čtvercového otvoru v psí boudě bez dotyku povrchu psí boudy. 
Jakmile je kuželka umístěna a lano odhozeno, končí měření času. 
V případě překročení času 20 sekund od přeletu čáry „F“ je počítána penalizace za každou 
desetinu sekundy. Kuželka vhozená mimo čtvercový otvor bude penalizována 30 body. 

 
1.18 Přistávací zóna 
Deset krát deset metrů široká přistávací zóna u psí boudy je určena k předání obálky. 
Přistávací zóna je umístěna v bezpečné vzdálenosti od psí boudy (přibližně 25-30 metrů). 
Soutěžící, kteří nepřistanou do přistávací zóny, budou penalizováni 30 body. 
Ihned po přistání v přistávací zóně, člen posádky předá rozhodčím obálku obsahující schéma 
zóny pro vyhledávání a soutěžní mapu. Na obálce, mapě a schématu zóny vyhledávání bude 
uvedeno startovní číslo posádky nebo jméno soutěžícího. 
 
1.18 Diskvalifikace / černá vlajka 
V případě že nastane jakákoliv situace z níže popsaných, bude soutěžící diskvalifikován: 

- Jakákoliv komunikace s třetími osobami před, během a po disciplíně povede 
k diskvalifikaci všech zúčastněných posádek. Toto se týká speciálně sdílených vrtulníků  
a toto bude striktně kontrolováno rozhodčími. 

- Černá vlajka bude vztyčena v případě, že soutěžící bude na čáře příletu „A“ o více jak  
200 sekund dříve nebo později oproti danému času příletu. V takovém případě soutěžící 
okamžitě opustí prostor čáry příletu „A“, aby zamezil střetu s dalšími vrtulníky,  
a pokračuje k přistávací zóně.  

- Jestliže se lano zachytne na vrtulníku a bude tažena psí bouda, bude toto považováno  
za nebezpečný manévr. 

- Jakékoliv porušení pravidel nebo nebezpečný manévr během úlohy včetně manévrování 
vrtulníku z a na parkovací plochu, z parkovací plochy na přípravnou čáru, z přistávací 
zóny na parkovací plochu. 

 
1.20 Tie-breaker 
V případě nejasností se vítězem stává posádka s přesnějším časem na čáře příletu „A“. V případě 
stejných časů bude k určení pořadí směrodatný kratší čas mezi čarou „F“a“C“. 
 
1.21 Bodování 
300 - P = skóre. Skóre se určuje odčítáním penalizačních bodů od 300. Minimální počet bodů 
v disciplíně je 0.  
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Bodování – disciplína 1 - Navigace 
 
Disciplína 1 přestupek       Penalizační body 
 
Dřívější odlet z čáry “D”          100 
Neprovedení odletu z čáry „D“ do 15 sekund nad stanovený čas odletu    50 
Každý minutý, neprolétnutý otočný bod nebo neidentifikované číslo otočného bodu 20 
Vstup do vyhledávací zóny mimo vstupní bránu (nevyužití vstupní brány)   10 
Opuštění vyhledávací zóny mimo výstupní bránu (nevyužití výstupní brány)   10* 
Každý minutý nebo nepřesně (špatně) identifikovaný cíl/panel ve vyhledávací zóně  10 
Každá desetina sekundy zpoždění v odletu z vyhledávací zóny (maximum 50 bodů)  0.1* 
Opuštění vyhledávací zóny o více jak 5 minut dříve, než bylo stanoveno (300 sekund) 50 
Minutí cílové kružnice při dopadu zátěže      5 
Porušení minimální výšky odhozu        10 
Porušení minimální rychlosti odhozu / více jak 12 sekund mezi dopady zátěží.   10 
Špatné pořadí odhozu         5 
Ground Speed menší než 30 km/h během posledních 2 km před čárou “A”   10 
Nedosažení čáry „A“ (Překročení příletové čáry mimo dané hranice o 35 m)   10 
Nezapnuté přistávací světlo během posledních 2 km před čarou „A“   5 
Visení (neměřitelný nebo neidentifikovatelný dopředný pohyb) během posledních  
2km před čarou A         30 
Každá desetina sekundy chybného příletu na čáru „A“     0.1 
Chyba v příletu (+ i -) více jak 200 sekund na čáře „A“ Diskvalifikace   300 
Vynechání jakéhokoliv manévru po minutí čáry „A“     30 
Každá desetina sekundy dříve nebo pozdě na čáře „F“     0.1 
Každá desetina sekundy po více jak 20 sekundách mezi čarou „F“ a „C“   0.1 
Každé visení (neměřitelný nebo neidentifikovatelný dopředný pohyb)  
mezi čarou “A” and “F”          30 
Každý kontakt kuželky se zemí mezi čarou „F“ a „C“     5 
Posádky nezůstaly připoutané (obě ruce a nohy nejsou viditelné)    30 
Zkrácené lano nebo lano s uzly nebo držení lana pod označením    30 
Lano není na rozvinuté minimálně 5 metrů před psí boudou (Dog House)   30 
Každé dotknutí střechy Boudičky kuželkou      3 
Kuželka odhozená mimo zónu Boudičky       80 
Nebezpečné letové manévry, porušování pravidel před, během a po úloze  300 
Přistání mimo 10 metrovou zónu       30 
 
 
* Pokud rozhodčí uvidí vrtulník vylétávat z vyhledávací zóny mimo 35 metrů širokou výstupní 
bránu, zastaví stopky při překročení vrtulníku prodloužení výstupní brány na levou nebo pravou 
stranu. Pokud rozhodčí nevidí odlétat vrtulník z vyhledávací zóny, soutěžící je penalizován 30 
body. 
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DISCIPLÍNA 2 – PŘESNOST VISENÍ 
 
2.0 Popis 
Disciplína vyžaduje dodržování konstantní výšky a manévry v malé výšce na úzké trati, jejichž 
základní parametry jsou popsány v bodě 2.6 a Annex 1 – 5.2. Způsoby letu jsou popsány  
v 2.9 a budou sděleny při briefingu. 
Trať by měla být položena proti směru větru. 
 
2.1 Všeobecné požadavky 
Vrtulník poletí se všemi dveřmi nasazenými a zavřenými. Mohou být použity pouze výrobcem 
certifikované vypouklé okna dveří.  Speciální okenní bubliny nejsou povoleny.  
Posádka musí zůstat uvnitř vrtulníku na svých sedadlech v běžné letové pozici.  
Posádka musí před disciplínou připravit na vrtulníku úchytné body pro lana a vyznačit páskou 
znaky na obou stranách trupu, ližinách nebo na kolech. 
Úchytné body jsou instalovány tak, aby se přesně dotýkaly země, když je vrtulník  
na zemi. Úchytný bod musí být vybaven smyčkou/očkem na jeho konci a musí unést minimálně 
5kg. 
Úchytný bod pro krátké lano musí být viditelně označen. 
Na briefingu před disciplínou posádky dostanou čas startu, při kterém musí být vrtulník 
přichystán na přípravné čáře. 
 
2.2 Složení trati 
Trať má délku 50 metrů a šířku 1 metr a je vyznačena na zemském povrchu. Oba konce tratě 
jsou na zemi na levou i pravou stranu označeny obdélníky o délce 10 metrů.  
Každých 10 metrů budou na každé straně umístěny vlajky. Vlajky a obdélníky mají pilotům 
pomoci udržet vrtulník na 1 metr širokém čtverci, na obou koncích tratě během otáčení ve visu. 
 
2.3 Kontrola letové výšky 
Dvě lana nebo vhodné řetězy, nebo jejich kombinace budou připevněny rozhodčím nebo jejich 
asistentem. Kratší z lan/řetězů je umístěno na straně pilota v úrovni pod jeho sedadlem, delší  
je umístěno na opačné straně na konci ližiny (kole), co možná nejdále od kratšího lana  
(Annex 3 – 5.3). Délka prvního lana je přesně 2 metry. Délka druhého lana je přesně 3 metry, 
měřeno od nejnižšího bodu ližin (kol, trupu) po nejnižší bod závaží. Lana mohou být pro lepší 
rozpoznání nabarvena červeně nebo oranžově. 
 
2.4 Přípravná čára 
Účastník přiletí k přípravné čáře „P“ (Preparation). 
Rozhodčí připevní lana k úchytným bodům, které posádky připravily a provede kontrolu umístění 
značek na obou stranách trupu, nebo na obou ližinách nebo obou kolech. 
Posádkám je na čáře „P“ povolen vis s druhým členem vně či uvnitř vrtulníku k ujasnění výšek  
a pozic závaží. Je povolena jedna zatáčka o 360° vlevo a jedna zatáčka o 360° vpravo k ujištění, 
že závaží jsou bezpečně upevněny. Poté může vrtulník opět přistát. Rozhodčí není oprávněn 
jakkoliv posádce napomáhat během těchto kontrol. 
 
2.5 Čára odletu 
Vrtulník přistane na čáře odletu „D“ (Departure). Po znamení připravenosti od posádky vrtulníku 
a po uvolnění trati vydá rozhodčí signál ke startu vlajkou nebo jinou vhodnou indikací 
upřesněnou při briefingu. Začne se měřit čas. 
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2.6 Let po trati 
Po signálu ke startu soutěžící vrtulník vzlétne a poletí nad na zemi vyznačenou tratí (koridorem) 
zachovávajíce výšku od 2 do 3 metrů a udržujíce spodní závaží na zemi a vrchní závaží nad zemí. 
Trať bude letěna pětkrát. Poprvé poletí z čáry odletu dopředu s otočením ve visu o 360°  
na druhém konci koridoru. Podruhé se vrtulník pozadu vrací k prvnímu konci koridoru 
s otočením ve visu o 90° na jeho konci. Potřetí poletí bočením s druhým otočením ve visu o 360° 
na konci koridoru. Počtvrté se vrací bočením k prvnímu konci koridoru s otočením ve visu o 90° 
na konci koridoru. Popáté poletí dopředu, přeletí konec koridoru a přistává přesně na čáru 
příletu „A“ (Arrival). 
Přistání musí být provedeno jedním pokusem. „Dojezd“ a násobné přistání bude penalizováno.  
Soutěžící dělají otáčení ve visu o 360° okolo svislé osy, jedno otočení bude po směru, druhé proti 
směru hodinových ručiček. Každá toto otočení musí trvat minimálně 15 sekund. 
Během otáčení o 90° bude první otočení ve visu proti směru a druhé po směru hodinových 
ručiček. 
  
2.7 Měření 
Každé narušení vyznačené obdélníkové tratě (koridoru) a nedodržení stanovené výšky bude 
kumulativně zaznamenáváno s přesností na desetinu sekundy. Celkový čas bude zaokrouhlen  
na nejbližší desetinu sekundy. 
Za narušení hranic koridoru se považuje situace, kdy se úchytný bod kratšího lana ocitne mimo 
koridor vyznačený na zemi. 
Narušení výšky je definováno buď kontaktem kratšího lana se zemí, nebo pokud je konec delšího 
lana mimo kontakt se zemí z důvodu výšky letu nad 3 metry. 
Měření na čáře příletu „A“ je bráno od přední části pásky - značky umístěné na ližině (trupu, 
kole) vrtulníku k nejbližšímu bodu 5 cm široké příletové čáry. Poloha přední části pásky na 5 cm 
široké příletové čáře se počítá jako 0 cm.  
Pásky na vrtulníku smí být nalepeny na trupu nebo nad zemí. K přesnému měření se využije 
olovnice. 
 
2.8 Měření času 
Časomíra se spouští startovním signálem rozhodčích na odletové čáře a končí prvním dotykem 
země přistávacího zařízení vrtulníku. 
 
2.9. Možnosti pro určení směru otoček o 360° 

1) první otočka po směru hodinových ručiček, druhá proti směru hodinových ručiček 
2) první otočka proti směru hodinových ručiček, druhá po směru hodinových ručiček 

 
2.10 Tie Breaker 
Pokud soutěžící dosáhnou stejného počtu bodů, zvítězí ta posádka, která má kratší čas letu. 
 
2.11 Bodování 
300 - P = skóre. Skóre se určuje odčítáním penalizačních bodů od 300. Minimální počet bodů 
v disciplíně je 0.  
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Bodování – disciplína 2 – Přesnost visení 
 
Disciplína 2 přestupek       Penalizační body 
 
Každá desetina sekundy navíc nad 2 minuty 15  sekund (135 sekund) mezi  
čárami „D“ a „A“*         0.1 
Překročení hranic koridoru úchytem kratšího lana (na desetinu sekundy)*  0.1 
Každé zvednutí spodního závaží mimo zem (na desetinu sekundy)*   0.1 
Každý dotyk horního závaží se zemí (na desetinu sekundy)*    0.1 
Trvání otáčení ve visu o 360° méně než 15 sekund***     15 
Vynechání jakéhokoliv manévru        25 
Každé odchýlení od stanoveného směru přesahující 30°     10 
Přesnost přistání**         0-120 
Vícenásobné přistání (po přistání se zastaví čas, vrtulník se zcela odlepí od země  
před dalším dosednutím)        25 
Přistání ve skluzu (viditelný a měřitelný dopředný pohyb nebo otočení trupu-ližin,  
koleček – po prvním kontaktu se zemí)       25 
 

* Matematicky zaokrouhleno na nejbližší desetinu sekundy 
 
** Vzdálenosti přední části pásky každé ližiny od nejbližší části přistávací čáry jsou 
měřeny v cm a sečteny dohromady dávajíce 1 penalizační bod za každý centimetr. 
Maximální penalizace je 120 bodů. Vzdálenost se měří na celé cm zaokrouhlené nahoru. 
 
*** tj. trvání zatáčky 14.94 sekund a méně. 
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DISCIPLÍNA 3 – VEDENÍ FENDRU 
 
3.0 Popis úlohy 
Disciplína vyžaduje přesné létání se zátěží (fendrem) připevněném na laně o délce 4, 6 a 8 
metrů. Letový čas disciplíny je 60 sekund. Směry průletů každou vstupní branou budou určeny 
na brífinku. 
 
3.1. Všeobecné požadavky 
Vrtulník poletí s uzavřenými dveřmi na straně pilota. Speciální dveřní kopule nejsou povoleny. 
Venkovní zrcátka ani radiovýškoměry nejsou povoleny a jejich použití povede k diskvalifikaci. 
Posádka musí být řádně připoutána a v normální letové pozici. Obě nohy musí zůstat uvnitř 
vrtulníku. 
Během brífinku obdrží účastníci čas startu, ve kterém musí být připraveni na přípravné čáře „P“ 
(Preparation). 
 
3.2 Odletová čára 
Jakmile se uvolní místo pro start, rozhodčí přivolá další soutěžící z čáry „P“ (Praparation) na čáru 
„D“ (Departure). Vrtulník musí přistát před čárou odletu „D“. Asistent rozhodčího předá 
copilotovi fendr s lanem označeným třemi červenými vlajkami znázorňujícími délky 4, 6 a 8 
metrů od vrchní části fendru. Na laně jsou dva dřevěné balonky umožňující lepší ovládání fendru 
umístěné 20 cm nad červenými vlajkami. Na konci lana je rukojeť umístěná 20 cm nad vlajkou 
označující 8 metrů. Fendr zůstane na zemi vně vrtulníku. Copilot bude držet lano  
za odpovídající balonek/rukojeť. 
Po znamení připravenosti od posádky vrtulníku a po uvolnění trati vydá rozhodčí signál ke startu 
vlajkou nebo jinou vhodnou indikací upřesněnou při briefingu. Začne se měřit čas. 
 
3.3 Manévry na trati 
Piloti vzlétnou a po průletu branou „D“ (označenou vlajkami) vletí do vstupní brány. Copilot musí 
vést fender branou odletu „D“ a vstupní branou a do sudů. Lano musí být plně nataženo a bez 
uzlů před překročením čáry odletu „D“ (Departure). Pilot poletí do první části a copilot položí 
fender do prvního ze sudů. 
Lano bude stále drženo za úchyt nad správnou červenou vlajkou. Obě ruce copilota musí být 
viditelné. Pohyby lanem jsou povoleny za předpokladu, že lano není zkracováno nebo 
prodlužováno. 
 
Po vložení fendru do prvního ze sudů, copilot prodlouží lano na příslušnou délku pro druhý sud a 
vyzdvihne fendr ze sudu. 
Pilot musí pokračovat do další části. Copilot musí manévrovat fendr skrz vstupní bránu  
a do druhého sudu. 
Po vložení fendru do druhého sudu, kopilot prodlouží lano na příslušnou délku pro třetí sud  
a vyzdvihne fendr ze sudu. 
Po vložení fendru do třetího sudu a odhození lana musí vrtulník opustit soutěžní hřiště průletem 
výstupní brány. 
 
3.4 Měření času 
Časomíra se spouští signálem ke startu na odletové čáře a končí odhozem lana copilotem. 
Celkový čas této disciplíny je maximálně 60 sekund. 
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3.5. Tie breaker 
V případě nerozhodnosti výsledku se stává vítězem posádka s nejkratším časem. 
 
3.6 Bodování 
300 - P = skóre. Skóre se určuje odčítáním penalizačních bodů od 300. Minimální počet bodů 
v disciplíně je 0. 
 
 
 

 
Bodování – disciplína 3 – Vedení fendru 
 
Disciplína 3 přestupek       Penalizační body 
 
Překročení časového limitu o každou desetinu sekundy      0.1 * 
Každý dotek vnější strany sudu fendrem        5 
Každý dotek fendru se zemí mezi čarou „D“ a sudy     15 
Fendr nebyl spuštěn do sudu        50 
Ztracený fendr na trati         300 
Každé špatné pořadí vložení fendru a/nebo každá špatná délka lana   30 
Posádka nesedí nebo není připoutána (za každý přestupek)    50 
Lano není rozvinuto nebo lano má uzly při průletu čárou odletu „D“nebo je drženo  
pod dřevěným balonkem nebo madlem (za každé porušení)    20 
Lano není plně rozvinuto nebo má uzlíky při průletu čarou „D“ nebo při vyzvedávání  
ze sudu (za každé porušení)         10 
Přelet výstupní brány – nos vrtulníku není první část, která proletí branou nebo  
vrtulník vůbec neproletí výstupní branou      10 
Fendr neproletí branou “D”         15 
Neproletění vstupní branou netrefením nebo fendr mimo hrací pole  
(za každé porušení)          25 
 
* Diskvalifikace (černá vlajka) pokud celkový čas přesáhne 5 minut. 
 
Rozměry soutěžní plochy a vybavení 
 
Přípravná čára „P“: dvě 10 metrů dlouhé čáry s 5 metrů širokou mezerou mezi nimi 
Odletová čára „D“: dvě 10 metrů dlouhé čáry s 3 metry širokou mezerou mezi nimi umístěná  
30 metrů za čarou „P“ 
Tři vstupní brány: vnitřní šířka 1 metr sestavená z 2 metry vysokých tyčí. 
Tři oblasti se sudy: čtverce 40 x 40 metrů, zřetelně označené, první 20 metrů za čárou „D“.“ 
Tři sudy: každý umístěný v čtvercových oblastí a naplněny vodou nebo těžkým materiálem 
zabraňujícím převržení. Rozměry kontejnerů 
 
Rozměry sudů: 
Výška: méně než  1,2 m 
Průměr otvoru: 48 cm +/- 2 cm 
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Rozměry fendru:  
Průměr: 30 cm 
Výška: 0,8 – 1 m 
Váha: 7 – 8 kg (doplněn vodou nebo pískem) 
 
Délka lana 8,20 m od vrcholu fendru po madlo lana. 
 
Červené vlajky ve vzdálenostech 4, 6, 8 metrů od vrcholu fendru. 
Dřevěné míčky, 20 cm nad červenými balónky, ve 4 a 6 metrech. 
 
Kontejnery a fendry mohou být vyrobeny z jakéhokoliv materiálu a jakékoliv barvy, ale musí být 
stejné. 
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DISCIPLÍNA 4 – SLALOM 
 
4.0 Popis úlohy 
Disciplína vyžaduje přesný let a manévrování s kýblem, zavěšeným na laně, dvakrát skrz  
6 očíslovaných bran, se závěrečným položením na cílový stůl. Vrtulník má nasazené a zavřené 
dveře pilota. 
Letová doba disciplíny je omezena na 2 minuty a 15 sekund. (135 sekund). 
 
4.1 Příprava 
Vrtulník přiletí na přípravnou čáru a bude čekat, dokud předchozí vrtulník nedokončí disciplínu. 
Na signál od rozhodčího se vrtulník přesune na čáru odletu „D“ (Departure).  
Rozhodčí/asistent rozhodčího zde předá lano s připojeným kýblem bez vody. Budoucí hladina 
vody je zajištěna pomocí postranních 9 děr. Díry mají průměr 1 cm a spodní okraj děr je 4 cm 
pod vrchním okrajem kýblu (Annex 3 – 5.4). 
Lano bude držet copilot sedící na opačné straně vrtulníku než pilot. Posádka musí zůstat sedět  
a být připoutaná. Lano bude umístěno na podlaze kabiny a povede přes ližinu nebo mezi ližinou 
a trupem.  
 
4.2 Start 
Po znamení připravenosti od posádky vrtulníku a po uvolnění trati vydá rozhodčí signál ke startu 
vlajkou nebo jinou vhodnou indikací upřesněnou při briefingu. Začne se měřit čas. 
Vrtulník vzlétne z čáry odletu „D“ s podvěsem spočívajícím na zemi. Druhý člen posádky drží lano 
nad první červenou vlajkou (3 m). 
Pilot poletí k sudu naplněného vodou. Copilot naplní kýbl vodou. 
Pohyby lanem jsou povoleny tak, aby nedošlo ke zkrácení lana jakoukoliv částí těla pod červenou 
vlajkou. Po naplnění kýblu vodou, pilot zvýší výšku letu a copilot spustí lano na délku 5 metrů. 
Pilot poletí k první brance a lano bude dále drženo copilotem za úchyt. Obě ruce musí být 
viditelné. 
 
4.3 Trať a brány 
Šest očíslovaných bran bude rozmístěno podle Annexu 1 – 5.4 a brány budou prolétávány 
postupně od 1. po 6. a zpět k 1. v opačném pořadí. Směr průletu branami a přesná poloha bran  
5 a 6 bude zveřejněna v den registrace. Možnosti jsou uvedeny v kapitole 4.7. Na zemi budou 
šipky označující směr průletu. 
Ke správnému prolétnutí bran musí vrchní část kýblu projít pod vrcholky tyčí označujících bránu. 
V případě, že podvěs bránu mine, musí se vrátit mimo bránu a pokus zopakovat. Je povoleno 
neomezeně pokusů k proletění bran. Rozhodčí určí správnost či nesprávnost průletu brány při 
letu kýblem k další bráně. 
 
4.4 Výstup a Cíl  
Po průletu Brány 1 podruhé copilot spustí lano na délku 11 metrů (červená vlajka číslo 3) a pilot 
zvýší výšku. Lano musí být plně spuštěno a bez uzlů před vstupem do kruhu o průměru 5 metrů 
okolo středu stolu. 
Lano musí být drženo za madlo na jeho konci. Pohyby lanem jsou povoleny tak, aby nedošlo  
ke zkrácení lana pod červenou vlajkou jakoukoliv částí těla. Ruce obou členů posádky musí být 
viditelné. Podvěs musí být položen co nejblíže anebo uprostřed středového kruhu o průměru  
30 cm na první pokus a podvěs musí být poté odhozen. 
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4.5 Měření času 
Časomíra se spouští signálem ke startu na odletové čáře a končí odhozem lana nad stolem.  
 
4.6 Měření 
Položení kýblu mimo středový kruh bude penalizováno. 
Zbývající voda v kýblu bude změřena ihned po položení kýblu. 
Měření bude provedeno na stole a stůl bude poté vytřen do sucha. 
Rozdíl hladiny vody mezi odletem a na cílovém stole bude penalizován. 
 
4.7 Proměnné 
Rozhodčí před disciplínou sdělí směry průletu branami. 
Směry nahorů, dolů, doleva a doprava odpovídají směru letu skrz bránu dle annexu 1. 

1) Brána 1 je vždy letěna nejdříve nahoru a podruhé dolů 
2) Brána 2, 3 a 4 doleva nebo doprava pro oba průlety 
3) Brána 5 a 6 nahoru nebo dolů s výjimkou brány 6, která bude proletěna pouze jednou. 
4) Poloha brány 5 a 6 se může lišit na liniích s rozestupy 30 metrů. 

 
4.8 Tie breaker 
V případě nerozhodnosti výsledku se stává vítězem posádka s nejkratším časem. 
 
4.9 Bodování 
300 - P = skóre. Skóre se určuje odčítáním penalizačních bodů od 300. Minimální počet bodů 
v disciplíně je 0. 

 
Bodování – disciplína 4 – Slalom 
 
Disciplína 4 přestupek        Penalizační 
body 
 
Průlet bránou ve špatném pořadí nebo směru značeném na zemi    20 
Minutí brány stranově nebo výškově       10 
Kýbl položen mimo středový kruh na stole      10 
Kýbl položen mimo 60 cm kruh na stole       20 
Kýbl vylétnul z vyznačeného hřiště 180 x 50 m      10 
Hladina vody – za každou chybějící desetinu cm *      0,1 
Za každou desetinu sekundy přesahující 135 sekund **      0,1 
Umístění kýblu mimo stůl na cílové ploše *       80 
Ztráta kýblu na trati         300 
Lano není plně prodlouženo 5 metrů před středem cílové plochy    10 
Více než jeden pokus o položení kýblu na stůl, za pokus      15 
Posádka nesedí nebo není připoutaná (nejsou vidět ruce a nohy posádky)  50 
Zkrácené nebo prodloužené lano, lano má uzly nebo je špatně drženo pod  
červenou vlajkou (každé porušení)       30 
 
* Pokud kýbl spadne na zem ze stolu nebo přistane na zemi, bude změřena zbývající voda a bude 
měřena normální penalizace. 
** Diskvalifikace (černá vlajka) – při překročení času 4 minut. 



29 
 

Pravidla 1. Mistrovství České republiky ve vrtulníkovém létání, letiště Podhořany 2015 

Rozměry soutěžní plochy a vybavení 
 
- 185 x 130 metrů velká obdélníková oblast (viz. Annex 1 – 5.4). 
- Dvanáct bran s vnitřní šíří 1m, každá složená z 2 metry vysokých tyčí. (viz. Annex 2 – 5.4) 
- Kruhový stůl s průměrem 1m, vysoký 1m. Soustředná kružnice s průměrem 30 cm bude 
nakreslena černou barvou. Druhý kruh s průměrem 60 cm bude bílý. Zbývající část stolu  
je nabarvena červeně. 
 
- Lano opatřeno třemi vlajkami, první 3 m vysoko, druhý 5 m vysoko a třetí 11 m vysoko. Na laně 
bude dřevěný úchop umístěný 20 cm nad vlajkou označující 5 metrů a úchop na konci lana  
(viz. Annex 2 – 5.4). 
 
- Kýbl (Annex 3 – 5.4) je z nerozbitného materiálu kruhového tvaru s objemem 6,5 litrů +/- 2 % 
s maximální celkovou vahou 8,5 kg. 
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