Aeroklub Bratislava o.z.
Letisko Š. Baniča
Boleráz 268
aeroklub-ba@aeroklub-ba.sk
poloha: 48.454766,17.524897

Vážení piloti a priatelia športového lietania
Piloti Aeroklubu Bratislava na letisku Š. Baniča v Bolerázi si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodný
navigačný let VFR, spoznávanie okolitých krajín a letísk.
Trať: Boleráz – Györ – Spitzerberg – Břeclav – Boleráz.
Dátum: piatok, 17. augusta 2012.
Účastnícky poplatok: 10€.
Palivo: benzín letecký 100 a automobilový benzín 95 ( platba hotovosť )
Možnosť ubytovania : Unimobunky, stany, hotely - http://www.hotelsolmus.sk/
Plán na 17. augusta 2012:
Ranný brífing začína o 8,30 seč. Každá posádka dostane mapu, informácie o trati, počasí a núdzových
postupoch. Jazykovú doložku bude mať vedúci skupiny, ktorý bude v angličtine komunikovať za
skupinu. Na letisku sa zoradia lietadlá do skupín 3-7 lietadiel (kto má záujem, vo štvrtok bude nácvik
letov vo voľnej skupine ). Vedúci skupiny s ostatnými pilotmi skupiny dostanú vypracovaný letový
plán.
Skupiny budú štartovať v rozostupe 15 – 25 minút. Nezoskupené posádky – jednotlivé letúne budú na
trať odlietať samostatne. Tri najzaujímavejšie fotografie budú ocenené kvalitným vínom.
Pozývame pilotov slovenských, českých, maďarských a rakúskych aeroklubov na príjemné polietanie
v netradičnom prostredí a v príjemnej spoločnosti.
Večer je naplánovaný spoločenský program a veríme, že zostanete aj na sobotný Memoriál cpt.
Tomáša Munka – navigačné preteky - Rallye.
Potvrdenie účasti zasielajte na adresu aeroklub-ba@aeroklub-ba.sk.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Aeroklub Bratislava

Ďalšie informácie:
Ján Kovalčík +421 903 442 505, Stano Kováč +421 903 615 311, Ivana Jurovicová +421 903 236 807

Na trati môžete uvidieť:

„Slovenský Hungaroring“ v Orechovej Potôni, dunajská štátna hranica, meandre Dunaja a lužné lesy

Športové letisko pri Györi, termálne kúpalisko v Mosonmagyaróvári, priehrada v Gabčíkove

Finále v Spitzerbergu, prestávka na kávu v Spitzerbergu

Cyklomost „Chuka Norissa“, rozmazaná Bratislava, hrad Devín

P
Výstavba VW v Dn Vsi, neznámy objekt pri Valticiach, Valtický zámok,

Ďalšie informácie:
Ján Kovalčík +421 903 442 505, Stano Kováč +421 903 615 311, Ivana Jurovicová +421 903 236 807

