OTC - OLDTIMER CUP - soutěž pilotů historických kluzáků

PROPOZICE SOUTĚŽE
platné od 1.1.2015

1. Pořadatel:
Pořadatelem soutěže je Plachtařský oldtimer klub, dále jen POTK,
zastupovaný výborem. Odpovědnou osobou a administrátorem soutěže je
Petr Pánek, petrpanek_cz@yahoo.co.uk . Tato osoba odpovídá za zdárný
průběh a vyhodnocení soutěže a k ní budou směřovány veškeré podněty a
připomínky k fungování soutěže.

2. Účel soutěže:
Hlavním účelem soutěže je vyvolat, podporovat a udržet zájem pilotů kluzáků
všech věkových a výkonnostních skupin o létání na historických typech
kluzáků s možností porovnávání dosažených výkonů. Dále soutěž slouží
k propagaci a prezentaci historických kluzáků u letecké sportovní veřejnosti,
jakožto i jejího organizátora - POTK. Úspěšným ročníkem se také prokazuje a
veřejně prezentuje vysoká spolehlivost a dostatečná výkonnost historických
kluzáků k hodnotným sportovním letům.

3. Termín konání soutěže:
Celoročně počínaje 1.1. a konče 31.12. daného kalendářního roku.

4. Typy kluzáků:
Takové kluzáky, u kterých první vzlet prvního prototypu proběhl před rokem
1970 včetně. Zároveň index kluzáku, přidělený Plachtařskou komisí AeČR,
tedy CZ indexovým listem (CZIL), musí být roven a nižší 95. CZIL je volně
dostupný na webové stránce Plachtařské komise AeČR (OSKBL).

5. Účastníci:
Všichni piloti - držitelé platné licence glider pilot v rámci Evropy.

6. Soutěžní discipliny:
Let na vzdálenost s určeným cílem a s omezeným počtem libovolných OB, dle
pravidel „GCUP“.

7. Bodování:
Probíhá podle pravidel soutěže „GCUP“. Hodnotí se rychlost na uzavřené
deklarované trati určitých parametrů, v případě změny trati či nedoletění
úkolu s patřičnou penalizací. Ke korigování rozdílné výkonnosti jednotlivých

kluzáků se používá indexového systému handicapů, jež je specifikován
v Příloze 1. Na soutěž není aplikován princip minimální handicapované
vzdálenosti 100 km a nutnosti průletu startovní páskou ani nutnosti záznamu
výkonu z homologovaného letového zapisovače, na rozdíl od „GCUP“.

8. Přihlašování letů:
Výkony jsou automaticky zařazovány do soutěže přihlášením letu do
„GCUP.eu“. Pilotům registrovaným na „CPS online“ postačí přihlášení letu na
cpska.cz, odkud je let automaticky generován i na GCUP.eu .
Do soutěže jsou započítány také lety, které nesplňují požadavky pro
klasifikaci v „GCUP“, kde jsou označeny jako nebodovatelné a jejich bodové
hodnocení je šedivě podbarveno.

9. Pořadí soutěžících:
Pořadí bude sestavováno podle dosažených bodů ze 3 nejhodnotnějších letů a
bude publikováno na stránkách POTK (www.potk.cz), případně v nejbližším
vydání Zpravodaje POTK.

10. Závěrečné ustanovení
Vítězem daného ročníku OTC se stává pilot, který se umístil na 1. místě s
nejvyšším bodovým ziskem, a získává putovní pohár OLDTIMER CUP.
Příloha 1:
Manuál OTC

