ORGANIZACE MISTROVSTVÍ ČR A NPPT V UL. LÉTÁNÍ
ORGANIZACE MISTROVSTVÍ ČR V UL. LÉTÁNÍ 2018 A NAVIGAČNÍHO POHÁRU PETRA TUČKA 2018
1.

ORGANIZACE MISTROVSTVÍ ČR A PŘÍPRAVA STÁTNÍ REPREZENTACE

1.1.

Mistrovství ČR se uskuteční ve třech třídách: A – sportovní, B – rekreační, C – veterán
a v kategoriích: RWL 1, RWL 2, RAL 1, RAL 2, RGL 1, RGL 2.
Kategorie mohou být v rámci třídy sloučeny v případě, že počet posádek v kategorii v dané třídě
v den konání soutěže bude menší než tři. Do celkových výsledků MČR v jednotlivých kategoriích
budou započítány i body ze soutěží, ve kterých byly kategorie sloučeny. Pro vyhodnocování celkových
výsledků MČR třídy sloučit nelze. Pokud v jednotlivé kategorii nejsou alespoň tři hodnocené posádky,
nebude tato kategorie vyhlášena.

1.2.

Mistrovství ČR 2018 UL letadel bude uspořádáno formou pěti PŘEDEM určených navigačních soutěží
létaných v rámci Navigačního poháru Petra Tučka a jedné vícedenní soutěže (ekonomické a technické
disciplíny).

1.3.

Soutěžící nebudou vyhodnoceni v rámci třídy B, pokud v uplynulých 10 letech:
a)

posádka (nebo její člen) 2x po sobě vyhrála NPPT
nebo

b) posádka (nebo její člen) 2x po sobě vyhrála MČR
nebo
c)

posádka (nebo její člen) byla nebo je zařazena do reprezentace nebo širšího reprezentačního výběru
v UL létání
nebo

d) posádka (nebo její člen) se zúčastnila soutěže FAI UL létání I. kategorie.
1.4.

Soutěžící nebudou vyhodnoceni v rámci celkového žebříčku MČR v žádné z tříd a kategorií, pokud se
nezúčastní alespoň tří navigačních úloh (předem určených pro MČR), všech technických a
ekonomických disciplín.

1.5.

Mistrem ČR v UL létání bude posádka (pilot), která v rámci MČR získá nejvyšší počet bodů.
Z navigačních úloh se budou každé posádce počítat tři nejlepší výsledky z pěti vyhlášených kol NPPT
předem určených za součást MČR. Z technických a ekonomických disciplín se budou počítat všechny
body.
V případě rovnosti bodů zvítězí posádka s celkově vyšším počtem bodů ze všech pěti kol MČR a
technických a ekonomických disciplín. V případě rovnosti bodů i při použití tohoto kritéria budou
posádky vyhodnoceny na stejném místě.
Daná kombinace třídy a kategorie bude vyhlášena pouze v případě, že se jí zúčastní minimálně tři
posádky, přičemž každá z nich se zúčastní nejméně tří z pěti předem určených soutěžních kol NPPT a
vícedenní soutěže technických a ekonomických disciplín.

1.6.

Slavnostní vyhlášení výsledků MČR proběhne na podzim 2018 v rámci Valné hromady Svazu ul. létání.

1.7.

Nominace státní reprezentace na rok 2019 proběhne dle výsledků MČR třídy A s přihlédnutím
k výsledkům ostatních soutěží.
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1.8.

Posádky ze státní reprezentace a z širšího výběru státní reprezentace se povinně zúčastní minimálně
tří z pěti určených kol soutěží NPPT a jedné vícedenní soutěže v technických a ekonomických
disciplínách.

1.9.

Posádky, které se chtějí účastnit MČR ve všech třídách a kategoriích, jsou povinny provést registraci
na portálu PPT.LAACR.CZ

2.

ORGANIZACE NAVIGAČNÍHO POHÁRU PETRA TUČKA 2018
NPPT se uskuteční ve třech třídách : A – sportovní, B – rekreační, C – veterán
a v kategoriích: RWL 1, RWL 2, RAL 1, RAL 2, RGL 1, RGL 2.
Kategorie mohou být v rámci třídy sloučeny (do nejblíže příbuzné kategorie) v případě, že počet
posádek v kategorii v dané třídě v den konání soutěže bude menší než tři. Do celkových výsledků
NPPT v jednotlivých kategoriích budou započítány i body ze soutěží, ve kterých byly kategorie
sloučeny. Pro vyhodnocování celkových výsledků NPPT třídy sloučit nelze. Pokud v jednotlivé
kategorii nejsou alespoň tři hodnocené posádky, nebude tato kategorie vyhlášena.

2.1.

Při pořádání každé soutěže se bude vždy vyhlašovat třída A, B i C. V případě, že nebude obsazena
minimálním počtem tří posádek třída A nebo C a soutěže se bude chtít zúčastnit posádka dle bodu
2.6, její výsledek nebude započten do výsledků soutěže. V případě, že jakákoliv třída nebude
obsazena minimálním počtem tří posádek a soutěže se bude chtít zúčastnit posádka, která běžně
soutěží v této nenaplněné třídě, může letět soutěž v jiné třídě, ale její výsledek nebude započten do
výsledků dané soutěže.

2.2.

Navigační pohár Petra Tučka 2018 bude organizován formou jednodenních soutěží. Soutěž může být
rozvržena i do více dnů na základě rozhodnutí ředitele soutěže.

2.3.

Každá soutěž bude zahrnovat jednu navigační úlohu a maximálně dvě úlohy přesného přistání bez
dobrzďování v decku. Celkový výsledek posádky z dané soutěže bude sestávat ze součtu bodů za
navigační úlohu a za úlohy přesného přistání. Celkový nejvyšší výsledek z každé soutěže bude
přepočten na 1000 bodů a zbylé výsledky z téže soutěže budou přepočteny poměrně k bodům vítěze.

2.4.

Výsledky jednotlivých soutěží budou oficiálně vyhlášeny. První tři posádky v každé vyhodnocené
kategorii jednotlivé soutěže obdrží diplom.

2.5.

Soutěžící třídy B nebudou vyhodnoceni, pokud v uplynulých 10 letech:

2.6.

posádka (nebo její člen) 2x po sobě vyhrála NPPT
nebo
a)

posádka (nebo její člen) 2x po sobě vyhrála MČR
nebo

b) posádka (nebo její člen) byla zařazena do reprezentace nebo širšího reprezentačního výběru v UL
létání
nebo
c)

2.7.

posádka (nebo její člen) se zúčastnila soutěže FAI ul. létání I. kategorie

Vítězem poháru se stane posádka, která získá nejvyšší počet bodů ze tří pro ni nejlépe hodnocených
soutěží.
V případě rovnosti bodů zvítězí posádka s celkově vyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů i při
použití tohoto kritéria budou posádky vyhodnoceny na stejném místě.
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Každá kombinace třídy a kategorie bude v celkovém žebříčku vyhlášena pouze v případě, že se jí
zúčastní minimálně tři posádky, přičemž každá z nich se zúčastní nejméně tří soutěžních kol NPPT.
2.8.

Slavnostní vyhlášení výsledků Navigačního Poháru Petra Tučka proběhne na podzim 2018 v rámci
Valné hromady Svazu ul. létání.

