a trajekt z Německa je zas vzhledem k délce
transportních přívěsů neúměrně drahý.
Vzhledem k našim zkušenostem z mistrovství
světa 2010 v Jarmijärvi lze očekávat větrné
ovzduší a také zřejmě menší účast, která
může ovlivnit soutěž družstev především
v kategorii Unlimited. Úkolem české reprezentace je kromě kvalitního tréninku i shánění ﬁnančního zabezpečení této akce.
Kromě soutěží, tréninku a výcviku nových
adeptů patří do akrobatické sezóny neodmyslitelně i letecké dny, airshow a dny otevřeného letiště. Z největších akcí dosud není
jasno, zda bude tichá akrobacie v programu
Aviatické pouti v Pardubicích (ani loni se
pořadatelům do scénáře nehodila). Všechny
ostatní tradiční akce s akrobacií na větroních
ve svých programech počítají.
Známé termíny soutěží i veřejných akcí jsou
uvedeny v tabulce. Povinné sestavy všech
Den konání
27. a 28. 4.
1. a 2. 6.
9. - 11. 6.
12.-16. 6.
22. a 23. 6.
16. a 17. 7.
18. - 28. 7.
12. -14. 8.
15. -18. 8.
24. a 25. 8.
28. 8.
29. 8. - 1. 9.
7. a 8. 9.
14. a 15. 9.
14. a 15. 9.
20. 9.
21. a 22. 9.
28. a 29. 9.

Termíny konání akcí v roce 2013
Název akce
Den ve vzduchu s rádiem Kiss - Proton
Aviatická pouť
trénink
Danubia Cup a MČR Advanced a Unlimited
Memorial Air Show
trénink
WGAC a WAGAC 2013 - mistrovství světa Unlimited a Advanced
trénink
Retro GLD Acro Cup a Acro GLD dvousedadlovky
Plzeňské letecké dny
trénink
Mistrovství ČR GLD acro Sportsman a Intermediate
a volná soutěž Advanced a Unlimited
CIAF
Horácký letecký den
Memoriál Martina Stáhalíka, letecký den
trénink
Pohár starosty města Kolína, náborová soutěž kategorie Basic
DOSI, pohárová acro soutěž dvoumístných posádek
na cvičných dvousedadlovkách

Vrcholem akrobatické sezóny bezmotorových
akrobatů bude mistrovství světa kategorií
Advanced a Unlimited v Oripaa ve Finsku
18. - 28. července. Destinace to není ideální. Finsko je drahé a vzdálené. Doprava tří
větroňů v transportních vozech do Tallinu
s krátkým trajektem do Helsinek je úmorná

Místo konání akce
Plasy
Pardubice
Dubnica nad Váhom
Roudnice nad Labem
Oripaa, Finsko
Zbraslavice
letiště Plzeň - Líně
Jindřichův Hradec
Hradec Králové
Jihlava
Příbram
Kolín
Blumberg, Německo

soutěžních kategorií, soutěžní pravidla národních kategorií Intermediate, Sportsman,
Basic, Akro dvousedadlovky a Retro včetně dalších informací budou zveřejňovány
na webu Aeroklubu ČR v oddělení Akrobacie.
MILOŠ RAMERT, trenér GLD acro
Akrobatické středisko AeČR, GAC Benešov

Foto P. Kolmann

a metodika pro již historické větroně L-13A
Blaník jsou značně odlišné a jejich instruktoři
jsou již dlouho mimo praxi.
Po loňském uvedení kategorie Basic se letos v ČR objevují dokonce dvě úplně nové
soutěžní kategorie akrobacie na větroních.
V Německu oblíbenou akrobacii dvoučlenných posádek na cvičných větroních (mimo
Fox) vyzkoušíme i v ČR. A bude v ní dokonce vyhlášena hned mezinárodní soutěž. Tato
soutěž bude probíhat 15. - 18. srpna na letišti
ve Zbraslavicích společně s další akrobatickou lahůdkou - Mezinárodní retro soutěží
v akrobacii na historických větroních. Té se
mohou zúčastnit letci na strojích, od vzletu
jejichž prototypu uplynulo padesát a více let.
Proto lze očekávat ladnou akrobacii s malými přetíženími na větroních Lo 100, možná
LF-107 Luňák a třeba i na známých L-13 Blaník, pokud absolvovaly přestavbu se zesílením křídla a centroplánu.
Další úplnou novinkou v organizování soutěží
je mezinárodní Danubia Cup, který by měl prověřit reprezentační družstva České republiky,
Slovenska, Polska a Maďarska před mistrovstvím světa a v kvalitní konkurenci s odpovídajícím organizačním zázemím umožnit v rámci
soutěže odletět i národní mistrovství v kategoriích Advanced a Unlimited. Letos se bezmotorový Danubia Cup bude létat 12. - 16. června
ve slovenské Dubnici nad Váhom.
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