
 
 
 

7. ročník Memoriál Jozefa Chupeka 
24.9.- 26.9.2021 letisko Aeroklub Prievidza - Slovakia 

BULLETIN č. 1 
 
 
 
Memoriál sa koná ako spomienka na pána Jozefa Chupeka, člena Aeroklubu Prievidza, 
ktorý počas svojej dlhoročnej leteckej kariéry nalietal ako motorový pilot , inštruktor , 
inšpektor, agropilot , zalietavací a skúšobný pilot vyše 12 000,- letových hodín pri viac 
ako 90 000 štartoch . 
 
Pre jeho prístup k lietaniu a ľudský prístup ku všetkému a všetkým bol veľmi obľúbený 
medzi pilotmi celého Slovenska . Tragicky zahynul v troskách lietadla WT9 Dynamic pri 
inštruktorskej činnosti počas výcvikového letu dňa 16.12.2008 vo veku 66 rokov. 

 
Údaje o letisku 
 
Miesto konania: letisko Prievidza (ICAO CODE: LZPE) 

Zemepisná šírka: 04846.05N 

Zemepisná dĺžka: 01835.42E 
Nadmorská výška: 260 m / 853 ft ALT 
Dráha: 22 / 04 (945mx55m tráva , 950mx23m asfalt ) 
Frekvencia: 123,055 MHz 

 
Adresy a kontakty usporiadateľov 
 
Občianske združenie - Aeroklub letisko Prievidza 
Letisková 8 
971 01 Prievidza 
SLOVAK REPUBLIC 
Tel.: 00421 46 543 06 11 
Fax: 00421 46 543 81 11 
E-mail: info@aeroklub-prievidza.sk 
Web: www.aeroklub-prievidza.sk , mjch.aeroklub-prievidza.sk 

 



 
 
 

 

1. Časový rozvrh 
 
Piatok 24.9.2021  - prílety účastníkov  
Sobota 25.9.2021 - 09,00 ( local time ) predletová príprava posádok . 

- 10,00 súťažný navigačný let + hodnotenie presnosti pristátia 
- 14,00 - 16,00 – súťažné lety na presnosť pristátia 
- 19,00 - vyhlásenie výsledkov a víťazov , spoločenský večer . 

Nedeľa 26.9.2021 - odlety účastníkov 

 
2. Organizačný štáb 
 
Riaditeľ súťaže : Ing. Jiří Wala 
Staviteľ trate: Ing. Jiří Wala, Ing. Peter Dechet,Ing.Tadeáš Wala 
Hlavný rozhodca : Ing. Jiří Wala 
Vedúci letovej prevádzky : Ľuboš Jánošík 
Dispečer: Miroslav Maťaš 

 
3. Prihlášky 
 
Prihlášky sú dostupné na: 
On-line na webe: www.mjch.aeroklub-prievidza.sk 
E-mailom: info@aeroklub-prievidza.sk 
 
Podujatie sa koná v dvoch kategóriách: 

 
- WT 9 Dynamic 
- Ostatné typy (Mix Class) 

 
Pri účasti v kategórii ostatné typy je nutné pri registrácii uviesť súťažnú rýchlosť !!! 
 
Hodnotenie navigačného letu:  
 

- OBJEKTY - neidentifikovaný objekt: 30 bodov 
- ČAS NA TRATI - +/- sekunda: 1 bod 
- Presnosť pristátia (bez manipulácie so vztlakovými klapkami) 

 
4. Štartovné 
 
Štartovné je 50,- € za lietadlo - splatné pri registrácii 25.9.2021 a kryje všetky 
organizačné náklady vrátane pristávacích poplatkov, okrem ubytovania a paliva. 
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5. Počet účastníkov 
 
Počet účastníkov je limitovaný na max. 30 lietadiel. 

 
6. Parkovanie lietadiel 
 
Organizátor zabezpečí parkovanie lietadiel v priestoroch letiska Prievidza. 
Vlastné kotviace prostriedky je nutné priniesť so sebou ! 

 
7. Ubytovanie 
 
Na letisku Prievidza - 4 x dvojposteľová izba s možnosťou prístelky  

- 3x chata pre 5 osôb 
 
V prípade potreby kontaktujte organizátora. 

 
8. Stravovanie 
 
Je možné v reštaurácii Aerorest na letisku. 
V cene účasníckeho poplatku je: 
25.9. : raňajky, obed, spoločenský večer s občerstvením 

 
9. Všeobecné informácie 
 
Letová časť akcie sa riadi predpismi a pravidlami pre civilné letectvo platnými v SR. Každý 
účastník musí mať všetky dokumenty pre lietadlo a osobnú letovú dokumentáciu k dispozícii a 
predloží ju organizátorovi na požiadanie. 

 
 
Kontakt – info@aeroklub-prievidza.sk 

 


