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I .  Miesto konania súťaže 

 

 

 

V Š E O B E C N É  I N F O R M Á C I E  

Údaje o prevádzkovateľovi letiska 

Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD 19,2215 E, 49,0506N, stred RWY 06/24 

Vzdialenosť a smer od mesta Ružomberok 5,5 km, 085 od stredu mesta 

Nadmorská výška / vzťažná teplota 493 m, 18,5 C 

Prevádzkovateľ letiska, adresa Aeroklub Ružomberok P.O. BOX 80, 034 01 Ružomberok 

TEL. +421 44 4329450 

FAX NIL 

Povolený druh prevádzky VFR, deň 

Druhy lietadiel Letúne, vetrone, ultraľahké lietadlá 

Prevádzková doba Počas prevádzky aeroklubu, inak O/R 

Meteorologické údaje NIL 

Druhy palív BL-100, NATURAL-95 

Druhy oleja Aeroshell 100, 100 W 

Hangárovací priestor pre cudzie lietadlá NIL 

Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Obmedzené 

Sezónna prevádzkyschopnosť Celoročne, odstraňovanie snehu sa nezabezpečuje 

Ubytovacie možnosti Hotely v meste Ružomberok 

Stravovacie možnosti Mesto Ružomberok, obec Lisková 

Zdravotná služba Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok 

Dopravné prostriedky Vlak 1 km, BUS MHD 500 m 

Letiskové prekážky Zatiaľ nestanovené 

Miestne pravidlá prevádzky 
Letiskový okruh na RWY 240- ĽAVÝ na RWY 060- PRAVÝ , 

vždy na SE, výška 350 m /1.150 ft/ AGL 

Doplňujúce informácie Služba AFIS počas prevádzky aeroklubu, inak O/R 

Postupy na zmenšenie hluku NIL 
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II. Organizačné zabezpečenie súťaže 
 

Termín: 30.07.2022– 31.07.2022 
 
Miesto: Letisko Ružomberok (LZRU) 
 
Organizačný štáb: 

 

Riaditeľ súťaže: Miroslav VRBENSKÝ 

Prezident Jury: Marián KUMOROVITZ 

Hlavný rozhodca: Štefan POHANKA 

Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA, Ladislav SZABO 

Staviteľ tratí: Štefan POHANKA 

VLP: Miroslav VRBENSKÝ 

Hospodár súťaže: Dušan BRTÁŇ 

Technik: Ján ULIČNÝ 

Zdravotné zabezpečenie: UVN Ružomberok 

 
 

Program: 
o Sobota 30.07.2022 

▪ do 15:00  hod. prílety súťažných posádok 

▪ od 16:00  hod. tréning v presnosti pristátia 

▪ od 17:00 hod. súťaž v presnosti pristátia Medziklubovej 
porovnávacej súťaže v presnom lietaní 2022 

 
o Nedeľa 31.07.2022 

▪ do 08:00 hod. možnosť príletu a registrácia súťažiacich 

▪ od 08:30 hod. úvodný predletový brífing 

▪ od 09:00 hod. štart 1. súťažnej etapy 

▪ od 13:30 hod. predletový brífing 

▪ od 14:00 hod. štart 2. súťažnej etapy 

▪ od 17:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie 
výsledkov súťaže 

▪ odlety súťažných posádok 
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III. Miestne pravidlá 

 

Súťažné etapy: 

Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní 2022 pozostáva z plánovania letu,     

2 súťažných etáp v dĺžke cca 100 – 180 km a komplexu pristátí. Do celkového 

hodnotenia Medziklubovej porovnávacej súťaže v presnom lietaní 2022 sa 

započítavajú výsledky z plánovania letu, 2 súťažných etáp a komplexu pristátí. Víťaz 

Medziklubovej porovnávacej súťaže v presnom lietaní 2022 bude vyhlásený v nedeľu 

31. 07. 2022.  

Pravidlá a propozície: 

Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní 2022 bude hodnotená v súlade s 

platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2022. Pravidlá a ich zmeny 

platné pre rok 2022 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na úvodnom 

predletovom brífingu. 

Rozhodcovia: 

Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi vydanými v súlade                  

s platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2022. 

Posádky: 

Posádku Medziklubovej porovnávacej súťaže v presnom lietaní 2022 tvorí jeden 

súťažiaci, ktorý musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej 

kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov ULL – platný preukaz spôsobilosti a 

kvalifikácia pre daný typ. Je povolené striedať  posádky na jednom lietadle. 

Lietadlá: 

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu 

konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie 

Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou 

vytrvalosťou letu 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kt/h. Vzhľadom na 

obmedzené možnosti hangárovania lietadlá musia byť vybavené vlastným kotviacim 

zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára. 

Mapy: 

Súťažiaci dostane na každú etapu 1 ks mapy v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu 

je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za 

kus (A4). 

Štartovný poplatok: 

30,00 € za jedného súťažiaceho. Štartovný poplatok je splatný najneskôr v deň príletu 

v hotovosti pri registrácii do pokladne organizátora . 
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Stravovanie: 

Účastníci si hradia stravovanie na vlastné náklady, vlastnou formou. 

Ubytovanie: 

Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady v blízkych ubytovacích 

zariadeniach. 

 Ceny pre víťazov súťaže: 

Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov posádkam diplomy 

podľa umiestnenia.  
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Registrácia: 
 

Vyplnenú registráciu poslať na : sutaz@aeroklubruzomberok.sk 

       

PILOT  

 

Meno a priezvisko:.............................................................................................................. 

 

Lietadlo (typ, imatrikulačka):............................................................................................. 

 

Aeroklub: .............................................................................................................................  

 

Súťažná rýchlosť: ................... kts  

 

Ubytovanie/typ: .................................................................................................................  

 

Príchod: ........................................................ Odchod: .....................................................  

 

 

 

Dátum: ............................................... Podpis: ...................................................................  
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