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Stručná pravidla a průběh letu

Cííl: Obleteě t co nejpřěesneě ji danou třať
Dodřžěet co nejpřěesneě ji přěedepsaneí  cěasy na otocěnyích bodech
Spřaívneě  vyhodnotit fotogřafie otocěnyích boduů
Spřaívneě  uřcěit polohu objektuů  na třaťovyích fotogřafiíích
Spřaívneě  uřcěit polohu žnakuů  vytycěenyích podeí l třati (budou-li použě ity)
Přěistaí t co nejpřěesneě ji k definovaneímu míístu

Trať je žadaína žaíkřesem otocěnyích boduů  na mapeě  1:200 000 a popisem v Zadaíníí, ve kteřeím jsou uvedeny i kuřžy
a vždaí lenosti jednotlivyích řamen. Přo jejíí žkonstřuovaíníí tudíížě  postacěuje spojit jižě  žakřoužěkovaneí  otocěneí  body.

Fotografie  otočných  bodů jsou  ožnacěeny  naí žvem  otocěneího  bodu,  ke  kteřeímu  se  vžtahujíí.  Mohou  byí t
fotogřafovaíny ž     kteřeíhokoliv smeěřu  .

Traťové fotografie jsou ožnacěeny píísmeny přo lepsě íí identifikaci. Jejich pořěadíí na třati vsěak píísmeno ani poloha
na ařchu neuřcěuje. Objekt, kteřeího polohu maí te žažnacěit (a naí sledneě  žmeěřě it) do mapy je žakřoužěkovaín.  Tyto
fotogřafie  jsou pořěižovaíny  že  smeěřu  přěííletu.  Přo  souteěžěníí  etapu  jsou  použě ity  dveě  sady třaťovyích  fotogřafiíí,
ž kteřyích je kažědaí  uřcěena přo jinou cěaí st třateě . Sady jsou ožnacěeny a fotogřafie se nachaí žejíí  použe na uvedeneí
cěaí sti třateě .

Traťové znaky jsou vytycěeny na žemi ž plachet bííleí  bařvy.

V přuů beěhu  letu  je  žakaí žaíno  použě íívat  jakyíchkoliv  elektřonickyích  navigacěníích  přostřěedkuů  (GPS,  mobilníích
aplikacíí, ...), přovaídeě t žmeěny kuřžu veě tsě íí nežě  90° od třati, přěíípadneě  na níí křoužě it. Po přuů letu otocěnyím bodem se
žataí cěíí nejkřatsě íím smeěřem na noveí  řameno. 
Přěi přuů letu otočným bodem se přovaídíí hodnoceníí fotogřafie přěííslusěneího bodu (spřaívnaí/nespřaívnaí ). Pokud by
byl objekt na fotogřafii nespřaívnyí , nesmíí se nachaí žet v okřuhu 1 NM od CP. 
V přuů beěhu letu se vyhledaívajíí  traťové fotografie,  kteřyích pořěadíí  a umíísteěníí  neníí  přěedem žnaímo. Objekt ležě íí
přěíímo na třati (max. střanovaí  odchylka 300 m). Přěi jeho naleženíí se jeho poloha co nejpřěesneě ji žažnacěíí do mapy.
Stejneě  se žažnamenaívajíí i naleženeí  „traťové znaky“, kteřeí  mohou byí t umíísteěny max. 100 m od třati.
Po  přěííletu  se  do  záznamového  listu žapíísěe  hodnoceníí  otocěnyích  boduů  a  žmeěřěeneí  vždaí lenosti  naleženyích
třaťovyích objektuů . Ty se meěřě íí přěíímou vždaí lenostíí od nejbližěsě íího přěedchaí žejíícíího CP. 

Přo, přěed žacěaí tkem souteěžěe, pilotem žvolenou řychlost (gřound speed), jsou vypocěteny  časy přuů letu otocěnyích
bodu.  Pilot  se  snažě íí  tyto přěedepsaneí  cěasy  co nejpřěesneě ji  dodřžěovat.  Jsou meěřěeny  pomoci  GPS loggeřu.  CČasy
přuů letu otocěnyích boduů  se meěřě íí  tžv.  od nuly,  tj.  plaínovanyí  cěas vžletu je považěovaín ža nulu (spusěteěníí  stopek).
CČasovaí  břaína maí  sě íířěku 0,5 NM na kažědou střanu a je ořientovaína kolmo ke smeěřu přěííletu. Použe stařtovníí břaína
je kolmaí  na smeěř přvníího řamene. 

Dopořucěeneí  třaťoveí  řychlosti:
C-152 : 70 kt, 75 kt
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C-172: 75 kt, 80 kt
Z-142: 150 km/h, 160 km/h
Meíneě  žkusěenyím pilotuů m se dopořucěuje, ž duů vodu bežpecěnosti, použě íít vysěsě íí hodnoty.

Vzlet maí  byí t  přoveden  v inteřvalu  0  -  60  s od  cěasu  uvedeneího  v žadaíníí.  Meěřěeníí  přobííhaí  obvykle  v míísteě
odlehleího přahu dřaíhy (bude upřěesneěno na břiefingu), tj. obvykle postacěuje žahaí jit řožježd v cěase definovaneím
v žadaíníí.

Přistání ž etapy se přovaídíí na přěesnost, do přěistaí vacíího paí sma. Meěřě íí se vždaí lenost dosednutíí od ideaí lníí (nuloveí)
cěaí řy. 

Dopořucěena vyísěka letu: 1000 ft AGL.

Za dodřžěeníí přavidel leí taíníí a bežpecěnost letu odpovíídaí  velitel letadla.
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