
 Závazná přihláška pro 

 6. Jarní pohár Jeseníků 2010 

 Šumperk 29.4. - 8.5.2010 

http://pohar2010.aeroklub-sumperk.cz 
 

 

 

Soutěžící: 

Jméno:  ...........................................................................  Rok narození:  .......................................  

Příjmení:  ........................................................................  Aeroklub:  ..............................................  

E-mail:  ...........................................................................  Telefon (mobil):  .....................................  

Bydliště:  ...........................................................................................................................................  

Pilotní průkaz č.:  ............................................................  Platnost do:  ...........................................  

Počet hodin na kluzácích celkem:  ..................................  Startů celkem:  .......................................  

Počet hodin na kluzácích v roce 2008:  ...........................  Km celkem:  ...........................................  

Variabilní symbol:  ...........................................................  

Kluzák: Typ: .....................................  Imatrikulace:  ........................  Startovní číslo:  ...............  

Třída:  Klubová (DAeC <= 104)  Kombinovaná  

Ubytování: 

V kempu AK: ano  ne  počet osob:  .................  

Na ubytovně AK: ano  ne  počet osob:  .................  

Zařízení pro kontrolu letu: 

Primární FR: typ:  .....................................  kód.  ................................  

Záložní FR: ano  ne  typ:  .....................................  kód.  ................................  

Do položky kód uvádějte čtyř-písmenný kód loggeru. Jedná se o kód,který se mimo jiné nachází na 4 až 7 
znakové pozici v názvu IGC souboru generovaného daným zařízením. V případě nehomologovaných zařízení 
ponechte položku kód prázdnou. 

Požadavek na hangárování: ano  ne  

Hangárování bude zajištěno až do vyčerpání kapacity 15ti kluzáků v pořadí podání přihlášky potvrzené 
zaplacením vkladu do soutěže. Volná kapacita bude rezervována přednostně pro kluzáky VSO-10 bez 
vlastního krytého transportního vozu. 

 

Datum:  ..................................................  Podpis pilota:  ....................................................  

 

Na webové stránce http://pohar2010.aeroklub-sumperk.cz jsou publikovány Místní propozice a budou zde 
průběžně publikovány další informace týkající se soutěže. Doporučujeme soutěžícím pravidelně sledovat tuto webovou 
stránku. 

Zaškrtněte správnou volbu  (dvojklikem). Pište strojem nebo čitelně hůlkovým písmem. Uhraďte vklad 2.500,-Kč a 

řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 31.3.2010 na poštovní adresu AK Šumperk uvedenou v Místních 

propozicích soutěže, nebo na elektronickou adresu info@aeroklub-sumperk.cz, nebo vyplněním on-line přihlášky na 

webové stránce http://pohar2010.aeroklub-sumperk.cz. Při platbě uveďte jako variabilní symbol údaj uvedený v této 
přihlášce. 

Podepsáním přihlášky (případně jejím zasláním elektronickou poštou nebo on-line formulářem) soutěžící souhlasí se 
shromažďováním a vedením svých osobních údajů v databázi AK Šumperk a s jejich předáváním sekretariátu AeČR. 
Zároveň souhlasí se zveřejňováním svého jména, příslušnosti k domovskému aeroklubu, sportovní kvalifikace a  
sportovních výkonů, případně vybraných osobních údajů se vztahem k  Jarnímu poháru Jeseníků 2010 v informačních 
médiích. 
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