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Stručná pravidla a průběh letu

Cí�l: Oblete� t co nejpř�esne� ji danou třať
Dodřž�et co nejpř�esne� ji př�edepsane�  c�asy na otoc�ny�ch bodech
Spřa� vne�  vyhodnotit fotogřafie otoc�ny�ch bodu!
Spřa� vne�  uřc�it polohu objektu!  na třaťovy�ch fotogřafií�ch
Spřa� vne�  uřc�it polohu žnaku!  vytyc�eny�ch pode� l třati (budou-li použ� ity)
Př�ista� t co nejpř�esne� ji k definovane�mu mí�stu

Trať je žada� na ža�křesem otoc�ny�ch bodu!  na mape�  1:200 000 a popisem v Zada�ní�, ve kteře�m jsou uvedeny i kuřžy
a vžda� lenosti jednotlivy�ch řamen. Přo její� žkonstřuova�ní� tudí�ž�  postac�uje spojit již�  žakřouž�kovane�  otoc�ne�  body.

Fotografie  otočných  bodů jsou  ožnac�eny  na� žvem  otoc�ne�ho  bodu,  ke  kteře�mu  se  vžtahují�.  Mohou  by� t
fotogřafova� ny ž     kteře�hokoliv sme�řu  .

Traťové fotografie jsou ožnac�eny pí�smeny přo leps� í� identifikaci. Jejich poř�adí� na třati vs�ak pí�smeno ani poloha
na ařchu neuřc�uje. Objekt, kteře�ho polohu ma� te žažnac�it (a na� sledne�  žme�ř� it) do mapy je žakřouž�kova�n.  Tyto
fotogřafie  jsou poř�ižova�ny  že  sme�řu  př�í�letu.  Přo  soute�ž�ní�  etapu  jsou  použ� ity  dve�  sady třaťovy�ch  fotogřafií�,
ž kteřy�ch je kaž�da�  uřc�ena přo jinou c�a� st třate� . Sady jsou ožnac�eny a fotogřafie se nacha� žejí�  použe na uvedene�
c�a� sti třate� .

Traťové znaky jsou vytyc�eny na žemi ž plachet bí�le�  bařvy.

V přu! be�hu  letu  je  žaka� ža�no  použ� í�vat  jaky�chkoliv  elektřonicky�ch  navigac�ní�ch  přostř�edku!  (GPS,  mobilní�ch
aplikací�, ...), přova�de� t žme�ny kuřžu ve� ts� í� než�  90° od třati, př�í�padne�  na ní� křouž� it. Po přu! letu otoc�ny�m bodem se
žata� c�í� nejkřats� í�m sme�řem na nove�  řameno. 
Př�i přu! letu otočným bodem se přova�dí� hodnocení� fotogřafie př�í�slus�ne�ho bodu (spřa�vna� /nespřa�vna� ). Pokud by
byl objekt na fotogřafii nespřa�vny� , nesmí� se nacha� žet v okřuhu 1 NM od CP. 
V přu! be�hu letu se vyhleda�vají�  traťové fotografie,  kteřy�ch poř�adí�  a umí�ste�ní�  není�  př�edem žna�mo. Objekt lež� í�
př�í�mo na třati (max. střanova�  odchylka 300 m). Př�i jeho naležení� se jeho poloha co nejpř�esne� ji žažnac�í� do mapy.
Stejne�  se žažnamena�vají� i naležene�  „traťové znaky“, kteře�  mohou by� t umí�ste�ny max. 100 m od třati.
Po  př�í�letu  se  do  záznamového  listu žapí�s�e  hodnocení�  otoc�ny�ch  bodu!  a  žme�ř�ene�  vžda� lenosti  naleženy�ch
třaťovy�ch objektu! . Ty se me�ř� í� př�í�mou vžda� leností� od nejbliž�s� í�ho př�edcha� žejí�cí�ho CP. 

Přo, př�ed žac�a� tkem soute�ž�e, pilotem žvolenou řychlost (gřound speed), jsou vypoc�teny  časy přu! letu otoc�ny�ch
bodu.  Pilot  se  snaž� í�  tyto př�edepsane�  c�asy  co nejpř�esne� ji  dodřž�ovat.  Jsou me�ř�eny  pomoci  GPS loggeřu.  C;asy
přu! letu otoc�ny�ch bodu!  se me�ř� í�  tžv.  od nuly,  tj.  pla�novany�  c�as vžletu je považ�ova�n ža nulu (spus�te�ní�  stopek).
C;asova�  břa� na ma�  s� í�ř�ku 0,5 NM na kaž�dou střanu a je ořientova�na kolmo ke sme�řu př�í�letu. Použe stařtovní� břa� na
je kolma�  na sme�ř přvní�ho řamene. 

Dopořuc�ene�  třaťove�  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
Me�ne�  žkus�eny�m pilotu! m se dopořuc�uje, ž du! vodu bežpec�nosti, použ� í�t vys�s� í� hodnoty.

Vzlet ma�  by� t  přoveden  v inteřvalu  0  -  60  s od  c�asu  uvedene�ho  v žada�ní�.  Me�ř�ení�  přobí�ha�  obvykle  v mí�ste�
odlehle�ho přahu dřa�hy (bude upř�esne�no na břiefingu), tj. obvykle postac�uje žaha� jit řožježd v c�ase definovane�m
v žada� ní�.

Přistání ž etapy se přova�dí� na př�esnost, do př�ista� vací�ho pa� sma. Me�ř� í� se vžda� lenost dosednutí� od idea� lní� (nulove�)
c�a� řy. 

Dopořuc�ena�  vy�s�ka letu: 1000 ft AGL.

Za dodřž�ení� přavidel le� ta�ní� a bežpec�nost letu odpoví�da�  velitel letadla.
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