Ztrácíte motivaci na přelet? Nebo chcete diamant? Nechce se Vám letět daleko a dlouho
a přesto chcete závodit ? Zde můžete vyhrát.
Pojďte si tu v kraji hrát a hned uvidíte denní srovnání jak jste letěli. Je tu pro Vás

Východočeská universální třístovka FAI 304 km. Zkráceně
,,VUT“
Trať VUT je trojúhelník FAI 304 km podle procedur FAI, kterou je možné uletět z jakéhokoliv
severovýchodního letiště v dosahu tratě. Každý pilot, který uletí tuto trať se může zúčastnit této soutěže.
Vyhrává ten pilot, který ji uletí za nejvíc bodů podle pravidel CPS. Do soutěže aeroklubů se započítají
všechny body získané na této trati ode všech pilotů klubu v soutěži. Odletový a koncový bod si každý
určuje sám podle pravidel CPS, letí li tuto trať jako odlet z ramene. Pokud poletí tuto trať jako
trojúhelník, je odletový a příletový bod jedním z otočných bodů. Nezáleží na směru obletu ani pořadí
otočných bodů, pokud je zachován tvar tratě.
Otočné body jsou:
UBROU
: N50°38'56" E016°18'30"
UTURN
: N50°32'05" E015°06'45"
ULANS
: N49°55'23" E016°42'36"

Aerokluby v dosahu trati, odkud je možno letět tuto trať jako trojúhelník s odletem mimo vrchol jsou: Hronov, Broumov Nové
Město, Jaroměř, Hořice, Dvůr Králové, Vrchlabí, Jičín, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Vysoké Mýto.
Aerokluby ze kterých se dá trať letět, sice nevýhodně, ale přesto jako odlet z ramene, nebo jen jako trojúhelník, kde odletový a
příletový bod je jeden z bodů tratě jsou: Moravská Třebová, Šumperk, Hodkovice, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav.
Pokud se bude chtít kdokoliv této soutěže zúčastnit, pošle upozornění na uletěný přelet této tratě, publikovaný v CPS on-line na
e-mail teichmann@volny.cz nebo na fórum: http://www.plachteni_hronov.websnadno.cz/Diskuze_k_VUT_300_FAI.html ,
kde zároveň může pilot upozornit ostatní piloty o úmyslu letět tuto trať. Možno diskutovat je i na plachtařském foru
www.gliding.cz/forum / ve vláknu VUT.
Denní, celkové a pořadí aeroklubů včetně počtu obletů VUT bude zveřejněno na webu:
http://www.plachteni_hronov.websnadno.cz/Soutez-300-km-FAI.html
Vítěz získá diplom a popřípadě se zúčastnění můžou sejít k hodnocení soutěže. Ale to už záleží jen na nás.
UPOZORNĚNÍ:
Podle procedur FAI k uznání uletěné VUT jako diamantu, je nutno dodržet pravidla FAI, která se liší od pravidel CPS Platí, žeVBT

a KBT jsou páskami o šířce 1 km nebo sektor FAI o poloměru 1 km, OB jsou buď cylindry nebo sektory FAI o
poloměru 1 km. A hlavně pozor na rozdílnou výšku! Platí max. 1000 m a nelze již použít výšku vypnutí!
Tak pojďme si hrát! Na vaše názory a hodnotné přelety se těší
Tonda Teichmann AK Hronov

teichmann@volny.cz

