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Létání a organizace soutěže 

 

průměrné hodnocení 1,9 

poznámka k hodnocení 

Nejlepší by bylo podle mne použití pouze ultralightů a tím co nejvíce snížit náklady závodů. Jinak 

vlečných byl dostatek a nedostatků vlekařů jsem si nevšiml. Praktický není co vytýkat 

U jednoho z místních pilotů to vypadalo, že probíhá výcvik vlekaře :) 

Ocenil bych více “dospělých” vlečných, ale chápu, že tyto letadla už moc nejsou k dispozici. 

Málo vlečnych, respektive jejich poruchovost (kdyby fungovaly tak jich je dost)... 

 



 

průměrné hodnocení 1,3 

poznámka k hodnocení 

Až na disciplínu kdy byla AAT area přesně v oblasti bez počasí, jinak super tratě ;) 

Vzhledem k silným podmínkám velmi oceňuji možnost zaletět si tak dlouhou trať jak počasí dovolilo, 

stejně tak jako krátká aatčka která byla zvládnutelná pro všechny. 

Lepší to být nemohlo 

Mohli dát 500 

 

 

průměrné hodnocení 1,4 

 



 

průměrné hodnocení 1,4 

poznámka k hodnocení 

Dostatek pomocníků, žádné zmatky, vzlety pěkně odsépaly, tak si to představuji. 

Perfekt. 

Nevčasné odklady/oznámení startu (nedodrzeni 15min) 

 

 

 

 

 



 

průměrné hodnocení 1,4 

poznámka k hodnocení 

Všechno jasné a srozumitelné. Dostatek informací. 

Bez připomínek. 

Malé prostory, nebylo kde sedět (zejména, když probíhali dvoje závody najednou) 

V druhé polovině závodů bylo málo místa 

 

průměrné hodnocení 1,1 

poznámka k hodnocení 

Spolehliví, vstřícní 

Dokonalost!!!!!! 

 



 

průměrná hodnota 1,3 

poznámka k hodnocení 

Nevšiml jsem si problémů 

Bez problémů 

Nejmenovaný soutěžící mně vytlačil nebezpečným manévrem ze stoupavého proudu a i přes 

nahlašení, to nikdo neřešil s tím, že má soutěžící nastavené fixy na logru, tak že to nejde zjistit. 

 

 

 

 



 

průměrné hodnocení 2 

poznámka k hodnocení 

Drobné omezení s prostorem, ale o to zajímavější závodění. Uplně vpořádku 

Ono v ČR není moc kde, takže aby se dodržela pestrost, není moc možností. Za ŘLP nikdo nemůže... 

Kvůli prostorům složité. Trať co vedla po německých hranicích byla sice termický výhodná, víckrát 

bych tam kvůli kterému leteť nechtěl. Aspoň jsem se něčemu naučil.Výhledy po trati krásné. 

Austrálie 

Hodně prostorů v blízkosti letiště 

TMA Praha a TMA Karlovy Vary - pár dní trvalo, než si na to všichni zvykli. Kvůli narušení hodně 

závodníků zbytečně ztrácelo body z jinak pěkné disciplíny. 

Výborné počasí, občas ale komplikace s prostory. 

Asi nejlepší region, ale nechápu to! 

 

 



 

průměrné hodnocení 1,7 

poznámka k hodnocení 

Dostupné 

 

Zázemí 

 

 

průměrné hodnocení 1,6 



 

průměrné hodnocení 1,8 

poznámka k hodnocení 

Vzdálené WC, popelnice 

Po dobu závodů byli v kempu také modeláři, kteří byli hluční až do noci většinou. 

 

průměrné hodnocení 1,7 

poznámka k hodnocení 

Není stavěn pro tolik uživatelů, někdy na odeslání letů stačil, někdy ne, v noci pak fungoval líp. 

Dneska už má většina lidí data a účastníci by se večer měli bavit spolu a ne na FB. :) 

Na většině míst špatný, nebo vůbec žádný signál 

Zatím asi nejstabilnější internet na juniorkách, stále je ale co zlepšovat. 

 



 

průměrné hodnocení 1,7 

 

průměrné hodnocení 2,1 

poznámka k hodnocení 

Kdo šel včas teplou vodu měl, pánské toalety by mohly být ve větším počtu, ráno byla fronta... Ale 

vždy čisté a uklizené. 

Nízký počet WC 

Málo toalet, ráno se pravidelně tvořili fronty 

Chtělo by to příště navýšit počet wc. 

Aeroklub standart 

Funkce > vzhled 

Daleko od kempu. 

 



 

průměrné hodnocení 1,6 

poznámka k hodnocení 

Horší kvalita, dobrá cena 

  



Ostatní připomínky a náměty 

Určitě bych zachoval počasí. :) PMČRj 2018 pavažuju za úspěšné a jsem zvědavý na příští rok. :) 

Maximální spokojenost. Snad ještě kdyby jste na příště objednali taky takový kumuly. 

Nejlepší závody ❤❤❤❤ 

Sice to není o organizátorech a Rané, ale bylo by fajn, kdyby soutěžící měli větší kázeň vůči sobě a 

sami k sobě (jak ve vzduchu, tak na zemi). 

Všeobecně se mi závody líbily, příjemná atmosféra, milí lidé, ochotní organizátoři... :-) 

Pro příště bych zachoval počasí. 

  



A co příští rok? 

 

 

Preferovaná lokalita 

 

Lokalita Počet 

Blíže Moravě. K termínu - ideální by bylo, kdyby regiony nenavazovaly. Dále jsme 
letos měli v klubu jednoho cirruse na poháru Vysočiny, což může odradit některé naše 
juniory. 

1 

Jihozápad Čech 1 

Jižní Čechy popřípadě Krkonoše 1 

Křižanov 1 

LKSU 1 

Morava 2 

Přelom prázdnin 1 

U Rumerta v Benešově :D 1 

Vysočina 1 

Vysočina/Severní kopce - Hodkovice/Hronov 1 

Šumava 1 

Šumperk 2 
 


