S l o v e n s k ý n á r o d n ý a e r o k l u b
______________________________________________

OZ

PiloTom

a

Aeroklub Bratislava

vás srdečne pozývajú na
LETECKÚ RALLY

I. Memoriál capt. Tomáša Munka

Letisko Štefana Baniča, Boleráz - Trnava

17. - 18. august 2012

Volám sa Ladislav Munk - srdečne vás pozývam na I. ročník Memoriálu capt.
Tomáša Munka. Som prezident občianskeho združenia PiloTom, ale v prvom rade som
otcom pilota capt. Ing. Tomáša Munka.
Tomáš Munk riadne skončil v roku 2010 vysokoškolské štúdium na VUT v Brne
odbor Letecká prevádzka a stal sa profesionálnym pilotom. Prvé zamestnanie našiel v
spoločnosti Susi Air v Indonézii. Mesiac pred udelením hodnosti captain 9. 9. 2011
tragicky a nie vlastnou vinou zahynul ako copilot pri plnení indonézskej humanitárnej
pomoci pre domorodcov v Papui v Indonézii. O dva mesiace by mal 26 rokov.
Titul capt. bol Tomášovi udelený in memoriam v Jakarte pri rozlúčke za mojej
účasti s manželkou a za účasti Slovenskej republiky s poctami v prítomnosti pána
veľvyslanca SR v Indonézii a pána konzula veľvyslanectva SR v Indonézii.
Spolu s manželkou a dcérou sme založili občianske združenie PiloTom, ktorého
cieľom je organizovať spolu s Aeroklubom Bratislava Memoriál capt. Tomáša Munka
(Tomášov materský klub) a poskytovať mladým ambicióznym pilotom podporu, ktorá
pomôže ich rastu na ceste k statusu profesionálneho letca.
Zároveň chceme spolu s vami napĺňať slová jeho kamarátov: "Ty nikdy
neprestaň lietať, my nikdy neprestaneme na teba myslieť!"
Prosím, pomôžte dať tejto myšlienke zmysel, pretože iba vy piloti môžete prispieť
svojou účasťou k jej plnohodnotnému významu.
Prijmite naše pozvanie na I. Memoriál capt. Tomáša Munka – bude dobrá
nálada, spolu s Vami dobrá spoločnosť, večer dobrý guláš so živou hudbou a pre
víťazov budú pripravené netradičné hodnotné ceny. ...a možno príde aj kúzelník!

Tešíme sa na vás!

S úctou a hlbokou vďakou
Mgr. Ladislav Munk
prezident občianskeho združenia PiloTom

Propozície I. Memoriál capt. Tomáša Munka 2012 RALLY
Miesto konania "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY:
Miesto: letisko Boleráz
ICAO označenie letiska: LZTR
Nadmorská výška: 203m /664 ft
RWY:
320° 1200m x 120m tráva
140° 1200m x 120 m tráva
Frekvencia : 123,5 MHz
Poštová adresa: Aeroklub Bratislava, letisko 919 08 Boleráz
Telefón: 0918110767
E – mail: aeroklub-ba@ aeroklub-ba.sk
Web: www.aeroklub-ba.sk

Organizačné zabezpečenie súťaže:
Termín 17 až 19.08.2012
2. Miesto: Letisko Boleráz
3. Organizačný štáb:
Riaditeľ súťaže
Čestný predseda
Letový riaditeľ súťaže:
Tajomník súťaže:
Predseda Jury:
Hlavný rozhodca:
Výpoč. stredisko:
Staviteľ tratí:
Športový poriadok
VLP:
Dispečer TWR:
Hospodár súťaže:
Technici lietadiel:
Zdrav. zabezpeč.:

Juraj Gyenes
Ladislav Munk
Stanislav Kováč
Ivana Jurovicová
Marián Kumorovitz
Ján Šabľa
Radoslav PAPŠO, Štefan Pohanka
Ján Šabľa
Ján Šabľa
Stanislav Kováč
Tomáš Urminský
Ivana Jurovicová
Alojz Alló, Miro Lipovský
NsP Trnava

4. Program:
Piatok 17.08.2012
od 17.00 hod. školenie rozhodcov
do 19.00 hod. prílety posádok
Sobota 18.08.2012
08.00 hod. úvodný predletový briefing
09.00 hod. štart 1. etapy
14.00 hod. štart 2. etapy
19.00 hod. slávnostné vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov.
Nedeľa 19.08.2012
odlety posádok / náhradný letový deň

Miestne pravidlá "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY

Súťažné kategórie
A - Sportsman : piloti so skúsenosťami zo súťažného presného lietania a rally
B - Recreational: piloti bez skúseností zo súťažného lietania

1)

Etapy:
"I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY pozostáva z :
2 etáp v dĺžke cca 150 km (pristátia priamo z etapy)

Pravidlá a propozície: "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY bude hodnotená podľa
platných pravidiel FAI pre RALLY s drobnými miestnymi úpravami. Pravidlá a ich zmeny platné
pre rok 2012 a miestne úpravy
pravidiel a propozícii budú vysvetlené na úvodnom briefingu.
Každý súťažný let pozostáva:
- Príprava na let(plotting)
- Kontrola časov preletu určených bodov (time checks)
- Správne zaznamenanie nájdených foto a znakov (observation test)
- Pristátie do vymedzeného pásma(landing test)

2)

3)

Posádky: "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY - tvoria dvojčlenné posádky, veliteľ
lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL. Je povolené striedať posádky na
jednom lietadle.

4)

Lietadlá: "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s
platným OLS minimálne na dobu konania súťaží, s platným zákonným poistením voči tretím
osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL – A s
minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hod. a najnižšou povolenou rýchlosťou 80 km/h. Letúne musia
byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangáru pokiaľ
nebude miesto v hangári.

5)

Mapy: Posádka dostane na každú etapu 1 ks mapy v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je
možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 3,50 € za 1 kus. Použiteľné záznamové zariadenie GPS
Volks loger Aflos

6)

Štartovný poplatok:
a) 40€ za jednu posádku v kategórií „sportsmen“
b) 30€ za jednu posádku v kategórií „rekreačný pilot“.
c) V prípade, že v súťažnej posádke bude „Junior do 25 rokov“ – vrátane bude štartovný poplatok
len 50%. Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii posádky v deň príletu v
hotovosti, Ostatné náklady spojené s organizáciou "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY a
jeho priebehom, zabezpečuje organizátor z vlastných zdrojov a sponzorských darov.
Číslo účtu ......................

7)

Stravovanie: Pretekári majú možnosť objednať si stravu u organizátorov súťaže z pripravenej
ponuky v hodnote 12€ najneskôr na brífingu.
18.08. ( sobota ) je pripravená spoločná večera – guláš.

8)

Ubytovanie: Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie zdarma. V areáli
letiska je možné si rezervovať ubytovanie v obmedzenom množstve v kempe s elektrickou
prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom
stane alebo kempingovom prívese) . linky na ubytovanie ....., Bude zabezpečený odvoz do
hotelov v blízkom okolí http://www.hotelsolmus.sk/ v cene ubytovania je doprava na letisko.

9)





Letecký benzín a oleje:
Organizátor má k dispozícii nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:
AVGAS 100LL - predpokladané množstvo a odber tohto paliva žiadame oznámiť minimálne 5 dní vopred
NATURAL 95
Olej AEROSHELL W 100
Olej AEROSHELL
100

10)

Ceny pre víťazov "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY:
Organizátor "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY odovzdá na slávnostnom vyhlásení
výsledkov víťazom "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY prvým trom posádkam ceny
podľa umiestnenia.
Špeciálne ceny budú pripravené pre pretekára , ktorý obsadí: 9, 14, 18 a 24 miesto
Špeciálne ocenenie bude udelené najstaršiemu a najmladšiemu pretekárovi a posádke
s najmenším a najväčším súčtom veku.

11)

Rozhodcovia: "I. Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY budú zabezpečovať rozhodcovia s
platnými preukazmi vydanými v súlade s platnými pravidlami FAI pre presné lietanie a leteckú
navigáciu RALLY pre rok 2012.

Prihlášky zasielajte E - mailom na naše adresy:
aeroklub-ba@aeroklub-ba.sk, McTM@aeroklub-ba.sk, contact@pilotom.sk

Kontaktné osoby organizačného štábu:
Juraj Gyenes
Ladislav Munk
Ján Šabľa
Stanislav Kováč
Ivana Jurovicová

Prezident AKBA
OZ PiloTom
VLP
tajomník súťaže

0918110767
0905277121
0911010303
0903515986
0903236807

S pozdravom

Mgr. Stanislav Kováč
za organizačný štáb I. ročník "Memoriál capt. Tomáša Munka" – RALLY

