MANUÁL JAK NA LIGU 2017

Tento Manuál slouží k lepší orentaci na akci. Všechny informace z Manuálu budou předmětem
generálního briefingu. Nemusíte je tedy číst teď, pokud máte málo času. Nemusíte je číst vůbec,
celá staronová akce proběhne moderním způsobem, čili ní se hledá intuitivně :-). Kdo je přesto
potřebuje s tím, že si je přečte později, nemusí je tisknout, každý pilot, řidič, observer a oficír je
dostane vytištěné na registraci (jsme kvalitně zajištěni firmou RICOH – tisková řešení).
Kdybyste měli cokoliv, prostě volejte!
Kam zavolat
 Organizační věci:
Michael Suchý - 731 990 541
Anna Krebsová - 739 025 458


Soutež:
telefon

funkce

Láďa

Crkva

602659847

Ředitel soutěže

Alena

Crkvová

724 936 160

Šéf měřičů (absolutni)
Šéf měřičského týmu 1
Manažerka pro harmonizaci vztahů mezi pořadateli,
piloty a zemědělci

Martin

Křížek

777 303 963

Iva

Capoušková

602 286 564

Olga

Mazouchová

608 709 765

Martin

Bieber

721 418 475

Steward (pravá ruka ředitele)
Prezident jury (v návrhu)
Šéf měřičského týmu 2
Šéf observerů
Šéf měřičského týmu 3
Šéf měřičského týmu 4
Větročtečový vypouštěč
Skorer a měřič a větročteč

Zdenka

Fričová

777 623 227

Měřič

Marcela

Ježková

606 821 449

Měřič

Jarda

Hložek

602 200 827

Měřič

Příjezd:
Od Prahy a od Příbrami – Chotilsko (držte se směrníků s logem hotelu (((AtlAntidA)))
Od Brna, z Tábora – Neveklov
-„Z obou stran do 18 hodin ve čtvrtek 31/8/2017
Zaregistrujete se u vchodu do budovy z verandy. Volejte Annu, Majka.
Ubytování:
Hotel Atlantida, www.hotelatlantida.cz
Adresa: Stará Živohošť 25, Živohošť, 262 03 Nový Knín
Při příjezdu i při odjezdu je potřeba se u recepční zapsat resp odhlásit (i když nevracíte klíče, protože
nekdo ještě zůstává). Je to proto, že přihláškou a odhláškou platíte jen to, co odbydlíte. Klíče také
vydává recepční, má promyšlený rozpis lidí do pokojů. Číslo pokoje budete vědět už na registraci.

Parkování
Kdekoliv na cestě vedoucí podél hotelu v obou směrech, na parkovišti dole pod hotelem u maríny
jachet, za hotelem na asfaltovém parkovišti (po dohodě o otevření brány).
Jídlo:


Malá snídaně (cofee-break) od 5:15 s tatrankou na počet, černý čaj a káva, mléko, voda ve
džbánu.
 Velká snídaně po letu (švédský stůl) do 11 hodin
 Obědy: speciální ligový jídelní lístek do 15ti hodin
 Večeře: poslední objednávky 22:30. Redukovaný jídelák 6-7 jídel.
Obsluha jídla bude i v briefing roomu.
Restaurace a bar otevřeno do 01:00 nebo do odchodu zákazníků
Plyn:
Plnění u Richarda na Chotilsku v Balónovém muzeu na hlavním náměstí (doporučuje se návštěva!)
Od 21-22 hodin
Od 09-10 hodin
Auta zůstávají na dlažbě, plní se mimo koš.
Plynař Richard Gratz tel: +420 604 191 918
Úhrada za plnění – po prvním letu ve startovném, další plnění za úhradu:
Poplatek za plyn dle objemu balónu před letem č. 3 a č. 4 bude za následující zvýhodněnou cenu:
Kubatura balónu
0-1000 m3
1000- 2000 m3
2001- 3000 m3
3001- 4000 m3
4001- 5000 m3
5001- 6000 m3
nad 6000 m3
Mapa příjezdu k plynu:

Poplatek za let vč. DPH
1 Kč
800 Kč
1.000 Kč
1.200 Kč
1.500 Kč
3.000 Kč (ty už asi u toho budeš vydělávat)
4.000 Kč (ty taky, tak buď sponzorem :-)

Briefingy:
Hlavní oficírský: ve čtvrtek 31/8 v 18:30 (observeři + měřiči a jiní oficíři a kdokoliv příjde)
Generální: ve čtvrtek 31/8 v 20:00 (piloti + všichni ostatní)
Soutěžní ráno: 6:15
Soutěžní večer: 17:00
Sluníčko:
Východ 6:15
Západ 19:48
Program:
Čtvrtek 31. 8. 2017

Pátek 1. 9. 2017
Sobota 2. 9. 2017

Neděle 3. 9. 2017

16.00 - 18.00 registrace
18.30 školení observerů
20.00 zahájení a generální briefing
6:15 ranní soutěžní let
17:00 večerní soutěžní let
6:15 ranní soutěžní let
17:00 večerní soutěžní let
22:00 vyhlášení výsledků
6:15 ranní náhradní nebo volný let
loučení kolem poledne

Zábava (další, navíc)
Sobota odpoledne okolo 14 hodin: povídání cestovatelky Dominiky Gawliczkové
www.facebook.com/DominikaNaCeste
Operativně:
Soutěže a kvízy v centru dění.
Balónové muzeum, Aquapark, Tep Faktor, lanové centrum, rozhledny a zámky, cukrárny.
Meteo:
Meteoman a ředitelův konzultant v tét věci bude Petr Vítek.
Určení směrů:
Vítr v předpovědi – odkud vítr vane
Výstup z větročteče – kam se letí
Bezpečnost:
Do funkce bezpečáka jsem se nanominoval sám, střet zájmů nehrozí, žádný sponzor nepodmínil svoje
příspěvky povinným penzem letu.
 Dráty el. vedení – deklarace, přistávání. Let - ohlížení se na kříži, let na západ proti sluníčku.
 Pohyb po silnici, měření, oficíři ve vestách
 Alkohol
 Společné vzlety, stoupání v koordinaci s posádkou na zemi, klesání s hlídáním prostoru pod
sebou, přednost má ten dole.
 Plnění plynu – flašky se nosí (vozí na rudlíku), otevřený oheň mimo trávník.
 NOTAM vydaný. Cvičení NATO Ample Strike 2017 se soutěžní mapy netýká, nejbližší je TRA
77 jižně od silnice Příbram – Sedlčany a může být aktivní > venku z mapy = přistát!

Startoviště:
Název
1
Chotilsko
2
Prostřední Lhota
3
Jablonná
4
Nová Živohošť
5
V Pekle
6
Chramosty
7
Nalžovice
8
Luhy
9
Štětkovice

Koordináty Z > V
5391
5295
6066
5774
5132
5223
5481
6310
6386

Koordinaty J > S
1328
1200
1460
1119
0673
0207
0559
0338
0234

Senzitivní oblasti: (farmy – koně, pštrosi, lamy):
Název
1
Čelina
2
Mokrsko
3
Nedvězí
4
Heroutice
5
Všetice
6
Molčany
7
Křepenice
8
Záhorka – doplnte si do mapy

Koordináty Z > V
5150
5120
6150
6540
6510
5740
5315
5630

Koordinaty J > S
0900
1030
1715
1300
1530
1420
0540
1240

Jury v návrhu do generálního briefingu
Prezident jury: Martin Křížek
2. člen jury: Olga Mazouchová
3. člen jury: Iva Capoušková, Jarda Hložek, Petr Stibor, Jirka Vokál, Pavel Kostrhun
Náhradník: druhy v pořadí
Observeři – letět či neletět?
Pilot místo v koši observerovi nabizí. Obvykle bývá nabídka akceptována :-)
Soutěžní úloha FON (deklarace vlastního cíle) se s observerem prokáže snáz než bez něj.
Markery
Odhozy jsou platné jen ve skórovacích zónách. Ztráta - ztraceny marker bude za 200 Kc.
Komunikace
Mobily – akutní věci
 Whatsapp – soutěžní instrukce posadkam
 SMS zasílání výsledků od observeru
Fotky ke sdílení:
https://cloud.balonovaliga.cz/index.php/s/5rPjxURkCzxFwaO
Dokumenty, výsledky a nejlepší fotky na
www.balonovaliga.cz
novinky
https://www.facebook.com/slapy2017/
komunikace se scorerem (zkušební fotka, dukazni fotka)
balonovaliga@gmail.com

