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Potkali se u Kolína 
Soutěž v letecké navigaci – Kolín - 2021 

C. Místní propozice 

C.1.   Základní ustanovení 

Potkali se u Kolína je soutěž v letecké navigaci, která se uskuteční na letišti Kolín, 

Česká republika 

C.1.1. Účel soutěže 

Účelem soutěže je umožnit pilotům začínajícím i zkušeným vyzkoušet si disciplínu 

podle pravidel jak AeČR tak LAA na jedné soutěži a porovnat své síly s piloty 

závodícími v jiné kategorii. 

C.2.   Organizátor 

Aeroklub Kolín společně s Leteckým centrem ČR a Leteckou amatérskou asociací ČR 

C.2.1. Vedení soutěže 

Ředitel soutěže: Štěpán Sedláček 
AK Kolín:  Václav Sehnal 
Hlavní rozhodčí:  Martin Hřivna 
Stavba trati:  Matouš Adam 

C.3.  Místo 

Letiště Kolín 

C.4.   Termín 

20.-22.8. 2021 

C.5.   Přihlášky 

Soutěžící se přihlašují online na adrese https://forms.gle/54WqASXhdYcAyanq8 

Uzávěrka přihlášek je ve středu 18.8. 2021 ve 20.00. Při odeslání přihlášky po termínu 

nemusí být umožněn start v soutěži. 

C.6.   Vklad 

C.6.1. Vklad soutěžící posádky je 1200,- Kč 

C.6.2. Vklad musí být zaplacen hotově po příletu do Kolína 

C.6.3. Vklady pokrývají přípravu soutěžních tratí, traťové fotografie, soutěžní mapy a 

organizační náklady a náklady na rozhodčí 

C.7.   Letadla a pojištění 

Každé letadlo musí mít platnou letecko-provozní dokumentaci a vybavení a pojistku 

pro škody na třetích osobách, platnou v ČR v průběhu soutěže na minimální částku, 

určenou směrnicemi EU 

C.8.   Přílety 

Přílety jsou v pátek 20. srpna do 19.00 SELČ 

C.9.   Jazyk 

Oficiálním soutěžním jazykem je čeština při zabezpečení překladů do angličtiny pro 

zahraniční účastníky. 

C.10. Předletové přípravy 

Všeobecná předletová příprava se uskuteční 20. srpna 2021 ve 20.00 SELČ na letišti. 

Denní předletové přípravy budou publikovány na informačních tabulích. 
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C.11. Zvláštní pravidla 

Soutěž se bude řídit platnými pravidly a propozicemi FAI 

C.12. Soutěžní mapy 

Pro plánování tratí a soutěže budou použity letecké mapy 1:200 000 

C.13. Dopingová kontrola 

Může být uskutečněna podle pravidel WADA a FAI 

C.14. Korespondence a komunikace 

Štěpán Sedláček    Václav Sehnal 

stepan.sedlacek.00@gmail.com  sehnalv@seznam.cz  

+420 723 484 220    +420 724 069 641 

C.15. Další informace 

C.15.1. Časový plán 

Pátek 20.8. 2021 Přílety do 19.00 SELČ 

   Brífink na letišti ve 20.00 SELČ 

Sobota 21.8. 2021 Soutěžní etapa č.1 

   Soutěžní etapa č.2 

   Vyhlášení a hangarparty 

Neděle 22.8. 2021 Rezervní den a odlety 

C.15.2. Ubytování 

Ubytování je možné na letišti v Kolíně na ubytovně nebo ve vlastním stanu. Kapacita 

ubytovny je omezena a přednost bude dána dříve přihlášeným. Ubytování není součástí 

vkladu, kde cena za ubytovnu je 200,- Kč za osobu a noc. Stanové místo je zdarma, platí se 

poplatek za využití zázemí aeroklubu 50,- Kč za osobu a noc. Ubytování se objednává 

v přihlášce. 

C.15.3. Strava 

Strava bude zabezpečena na letišti. Strava je nutné předem objednat v přihlášce. 

C.15.4. Místní doprava 

https://aim.rlp.cz/vfrmanual/actual/lkko_text_cz.html  

C.15.5. Palivo 

AVGAS 100LL, Natural 95 

Cena za 1l je účtována dle aktuálního ceníku AK Kolín 

C.15.6. Platby 

Všechny platby budou provedeny v hotovosti 
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