
 

                            Vážení letci a přátelé GACu, 

 

     Srdečně Vás zveme na tradiční Mikulášskou besídku ,  
která se bude konat 

v sobotu  8.12 .2012 v letištní restauraci 

                    předpokládaný začátek kolem 16.30 hod. 

 
     Připravená je pro Vás Mikulášská nadílka, pohoštění, hudba, tanec a těší se na Vás       
spousta přátel. Mikulášské besídce bude předcházet, za příznivého počasí, tradiční  

„ Soutěž v přesnosti přistání“.  Plánovaný začátek soutěže 10.30 hod. Na letošní rok 

jsme si pro Vás připravili zpestření soutěže  obohacením u kluzáků o soutěž dvoumístných 

posádek „ v bombardování hajzlpapírem na cíl „. Cíl je kbelík, trestné body se počítají 

za vzdálenost dopadu od středu cíle. 

 

PRAVIDLA Mikulášské soutěže V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ GACu 

- zůčastnit se mohou členové i nečlenové GACu s platnými kvalifikacemi 
- při zapůjčení letadla od GACu /pouze při této příležitosti/ budou i nečlenové GACu 
  platit za letové hodiny stejné ceny jako členové. 
- vyhlášeny jsou 3 kategorie 
 
1) BEZ VRTULE - soutěžící může odletět max. 2 starty. Pro hodnocení se bere lepší 
výsledek. Při stejném výsledku za 1.přistání se bere hodnocení 2.přistání pro stanovení 
pořadí. Při shodném výsledku z obou hodnocených přistání, 
rozhoduje LOS. 
 
2) S VRTULÍ - motoráci + ULL mimo TMG 
 
3) TMG - Vivat  
 
KATEGORIE 2 A 3 mají maximální počet hodnocených přistání 3. 
 

BODOVÉ HODNOCENÍ Mikulášské soutěže GACu V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ  
Každý metr dosednutí za nulovou čáru je hodnocen 1 bodem, 
každý metr dosednutí před nulovou čáru jsou 2 body. 
Vítězí soutěžící s nejnižším bodovým hodnocením. 
Vzdálenosti se měří do 50m dosednutí. Dosednutí dále než 50m od nulové čáry 
je hodnoceno 50 respektive 100 body. 
 
Z bezpečnostních důvodů NEBUDE k soutěži připuštěn nikdo kdo se předem neohlásí 
u organizátora přistání na letištní ploše. 

 
Účast prosím potvrďte e-mailem, nebo SMS , /kvůli počtu míst a pohoštění/. Stejně tak  
požadavky na ubytování posílejte e-mailem, nebo SMS (uveďte počet požadovaných 
míst). 

                                                            Srdečně Vás zve Miloš Ramert a spol. 


