VIKEND LIGA 2021 - jadralno letenje, Soorganizatorji: AK Celje, AK Ptuj, AK Novo mesto, ALC Lesce, AK Postojna

SPLOŠNI ELABORAT

VIKEND LIGA 2021
Jadralno letenje
Prizorišče

Datum

Rezervni

Kontakt

Ptuj

08.05.2021 - 09.05.2021

12.06.2021 - 13.06.2021

Tomaž Bezjak
glider.tom@gmail.com

Novo mesto

29.05.2021 - 30.05.2021

05.06.2021 - 06.06.2021

Vito Strasberger
vito.strasberger@gmail.com

Celje

19.06.2021 - 21.06.2021

26.06.2021 - 27.06.2021

Nik Šalej
nik@lxnavigation.com

Lesce

21.08.2021 - 22.08.2021

28.08.2021 - 29.08.2021

Andrej Fijavž
andrej.fijavz@gmail.com

Postojna

04.09.2021 - 05.09.2021

11.09.2021 - 12.09.2021

Boštjan Rudolf
aeroklub.postojna@gmail.com

Odobreno na Javni agenciji za civilno letalstvo:
Ljubljana, ____________

Letalski nadzornik
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SPLOŠNA DOLOČILA

V elaboratu so definirani vsi potrebni pogoji, da se zagotovi varna izvedba Vikend lige 2021. Vsak
aeroklub gostitelj samostojno odda vlogo za VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA LET ZRAKOPLOVA 2150 na JACL Slovenije. Kot prilogo doda splošni elaborat Vikend lige in omejitve zračnega prostora v
času letenja.
Elaborat zagotavlja pogoje za izdajo Dovoljenja za izvedbo letalske prireditve. Pogoji so definirani v 77.
členu Zakona o letalstvu – uradno prečiščeno besedilo (UL RS, št. 113/2006) ter v Pravilniku o načinu
izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (UL RS, št. 58/92 in 12/01).
Organizator bo poskrbel za objavo NOTAM sporočila s potrebnimi podatki o prireditvi.
Izvedba letenja je dovoljena na podlagi pridobitve dovoljenja pristojne službe JACL Slovenije za
izvedbo letalskega dela. Dovoljenja drugih organov niso potrebna, saj gre za letenje v okviru sicer
normalnega letenja v aeroklubu, ki gosti dogodek, s povečanjem letalske aktivnosti in organizirano
izvedbo sestanka pilotov (brifinga) pred letenjem.

1.1

PREJEMNIKI ELABORATA

Elaborat za izvedbo prireditve prejmejo:
- imenovane odgovorne osebe;
- Javna agencija za civilno letalstvo;
- vsi jadralni piloti, piloti vlečnih letal in sodniki udeleženi na posameznih dneh.

1.2

SPISEK EFEKTIVNIH STRANI
Stran
1
3
5
7
9
11
13

Datum izdaje/revizije
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021

Stran
2
4
6
8
10
12

Datum izdaje/revizije
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
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ODGOVORNE OSEBE TER NJIHOVE ZADOLŽITVE

Za izvedbo Vikend lige 2021 so imenovane naslednje odgovorne osebe:
Pozicija
Oseba
Podpis
odgovorna oseba AK Celje
Nik Šalej
odgovorna oseba AK Novo mesto
Vito Strasberger
odgovorna oseba AK Ptuj
Tomaž Bezjak
odgovorna oseba AK Postojna
Boštjan Rudolf
odgovorna oseba ALC Lesce
Andrej Fijavž
Odgovorne osebe so zadolžene za zagotavljanje varnosti in strokovne neoporečnosti izvedbe letenja,
za komunikacijo z JACL in kontrolo letenja. Odgovorna je samo oseba, ki je predstavnik aerokluba
gostitelja.
Organizacijski odbor prireditve:
Ime Priimek
Nik Šalej
Vito Strasberger
Tomaž Bezjak
Boštjan Rudolf
Andrej Fijavž

Podpis

VIKEND LIGA 2021 – SPLOŠNI ELABORAT
PRIREDITVE

3

Izdaja : 02.05.2021
STRAN: 5
Verzija: 1.0.0.

PROSTOR ZA IZVEDBO PRIREDITVE

V elaboratu so definirani vsi potrebni pogoji, da se zagotovi varna izvedba Vikend lige 2021.
Elaborat zagotavlja pogoje za izdajo Dovoljenja za izvedbo letalske prireditve. Pogoji so definirani v 77.
členu Zakona o letalstvu – uradno prečiščeno besedilo (UL RS, št. 113/2006) ter v Pravilniku o načinu
izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (UL RS, št. 58/92 in 12/01).
Organizator bo poskrbel za objavo NOTAM sporočila s potrebnimi podatki o prireditvi.
Izvedba letenja je dovoljena na podlagi pridobitve dovoljenja pristojne službe JACL Slovenije za
izvedbo letalskega dela. Dovoljenja drugih organov niso potrebna, saj gre za letenje v okviru sicer
normalnega letenja v aeroklubu, ki gosti dogodek, s povečanjem letalske aktivnosti in organizirano
izvedbo sestanka pilotov (brifinga) pred letenjem.

4

PRIREDITVENI PROSTOR IN GLEDALCI

Prireditveni prostor so vse površine s katerimi upravlja gostitelj. Gledalcev se ne vabi na dogodek in
se jim obisk dogodka prepreči. Na dogodku lahko sodelujejo samo piloti in pomočniki, ter ostali člani
aerokluba gostitelja.
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POTEK PRIREDITVE

Prireditev se prične ob 09.00 uri prvi dan in zaključi predvidoma ob sončnem zahodu zadnji dan. Pred
pričetkom tekmovanja je možno trenažno letenje udeležencev skladno z lokalnimi procedurami.
Lokacija Vikend Lige je zračni prostor nad letališčem gostitelja LJCL (start in povratek jadralnih letal) in
zračni prostor, ki ga posamič za potrebe izvedbe letenja določi gostitelj. Zračni prostor je dodan kot
priloga vlogi za izdajo dovoljenja za letalsko prireditev (vloga 2150).
Seznam gostiteljev in predvideni datumi, ter rezervni termini:
Prizorišče
Ptuj
Novo mesto
Celje
Lesce
Postojna

5.1

Predviden
08.05.2021 - 09.05.2021
29.05.2021 - 30.05.2021
19.06.2021 - 21.06.2021
21.08.2021 - 22.08.2021
04.09.2021 - 05.09.2021

Rezervni
12.06.2021 - 13.06.2021
05.06.2021 - 06.06.2021
26.06.2021 - 27.06.2021
28.08.2021 - 29.08.2021
11.09.2021 - 12.09.2021

SODELUJOČI TEKMOVALCI IN PILOTI VLEČNIH LETAL

Jadralna letala – dokončen seznam bo izdelan pred prvim briefingom:
Posadka jadralnega letala
Zap št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tip Letala

Registracija
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Predvideno je največ 50 sodelujočih letal.
Motorna vlečna letala – dokončen seznam bo izdelan na dan letenja:
Zap št.
Posadka vlečnega letala
1
2
3
4
5
Predvidenih je največ 5 motornih vlečnih letal.

Tip Letala

Registracija

Vsi sodelujoči piloti morajo imeti veljavne licence in izkušnje, kot je to predvideno v zakonu o
letalstvu Prav tako so piloti odgovorni za urejeno dokumentacijo letala s katerim sodelujejo na
dogodku.
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PRIPRAVA NA LETENJE – BRIEFING

Vsi piloti , ki bodo na letalni dan leteli, morajo biti prisotni na brifingu – sestanku pred letenjem, ki se
bo pričel ob 10:00 na dogovorjenem prostoru na letališču gostitelja. Pred brifingom bo podelitev
razglasitev dnevnih zmagovalcev prejšnjega veljavnega tekmovalnega dne. Briefing poteka skladno z
takrat veljavno zakonodajo o preprečevanju širjenja nalezljivih boleznih in ostalih priporočilih NIJZ.
Na brifingu bodo piloti dobili podatke o nalogi za določen dan, seznanjeni bodo z morebitnimi
zaporami določenih zračnih prostorov, seznanili jih bomo z meteorološko napovedjo, ter z
organizacijo vzletanja za tisti dan. Predstavljene bodo lokalne procedure in morebitni izvenletališki
pristanki.
Obratne točke, tekmovalni prostor in meje letališča bodo na voljo pri vodji letenja v digitalni in pisni
obliki. Aeroklub gostitelj jih lahko objavi tudi na svoji spletni strani.

5.3

VREMENSKI MINIMUM

Tekmovanje se lahko odvija le v vizualnih meteoroloških pogojih, ki omogočajo razvoj termičnih
pogojev za jadralno letenje. Na prireditvi vso letenje poteka izključno v skladu z vizualnimi pravili
letenja (VFR).
Organizator bo imel na vsakem briefingu meteorologa oz. izkušenega jadralnega pilota, ki bo ostale
udeležence seznanil z vremensko situacijo. Udeleženci lahko sicer najnovejše podatke o vremenu
pridobijo na spletni strani Agencije za okolje (https://meteo.arso.gov.si/met/sl/aviation/)

5.4

ZAGOTOVITEV KOMUNIKACIJE

Na prireditvi se uporablja frekvenca letališča gostitelja, ki je tudi uradna frekvenca letališča gostitelja.
Piloti in vsi sodelujoči so dolžni celoten čas letenja uporabljati omenjeno frekvenco. Za medsebojno
komunikacijo se uporablja standardna frazeologija. Za potrebe izvedbe letalnega dne lahko piloti
skladno z navodili in zahtevami zračnega prostora uporabljajo druge frekvence. Kjer je potrebno je
dovoljena oz. zahtevana uporaba radarskih odzivnikov v C ali S načinu.
Seznam frekvenc:
LJCL
LJNM
LJPT
LJBL
LJPO

128.805
123.505
122.505
122.505
123.505
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ZAGOTOVITEV VARNOSTI NA PRIREDITVENEM PROSTORU

Na prireditvi so vsi sodelujoči dolžni upoštevati naslednja navodila:
- nizko letenje nad skupino ljudi ali letal je strogo prepovedano.
- letenje na prireditvi je dovoljeno vsem, ki izpolnjujejo minimalne zahteve po letenju in imajo
veljavno licenco, veljavno plovnost letala in zdravniško spričevalo. Za skladnost skrbijo piloti sami in jo
potrdijo z izpolnjeno Izjavo Pilota, ki je priloga tega elaborata.
- strogo je potrebno upoštevati navodila vodje letenja.
-strogo je potrebno upoštevati kakršnakoli navodila oz. omejitve pristojnih organov.
- odgovorne osebe lahko v interesu varnosti omejijo oz. prepovejo posamezno aktivnost letalu oz.
posadki;
- odstopanje od teh navodil je dovoljeno samo v primeru, da se prepreči incident oz. nesreča. O
vsakem odstopanju je potrebno v najkrajšem možnem času obvestiti odgovorne osebe prireditve.
Odgovorna oseba prireditve je dolžna pred začetkom prireditve seznaniti vse nastopajoče,
predstavnike varovanja, odgovorne osebe in vse ostale, ki so na kakršenkoli način neposredno
udeleženi pri izvedbi prireditve s tem elaboratom.
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IZREDNI POSTOPKI

Vsa sodelujoča letala na prireditvi morajo upoštevati navodila v primeru odpovedi motorja ali druge
okvare na letalu, ki botruje nezmožnosti nadaljevanja letenja oz. delne ali popolne neupravljivosti
letala:
- V primeru, da pride do okvare na letalu in s tem povezane potrebe po pristanku mora pilot to takoj
javiti vodji letenja in kot zasilni izhod uporabiti eno izmed tedaj prostih vzletno-pristajalnih stez za
pristanek.
- Če pristanek na letališču ni mogoč zaradi premajhne višine mora pilot izbrati teren, ki ni naseljen
oz. obljuden v okolici letališča. Teh terenov je v okolici letališča dovolj.
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IZREDNE RAZMERE

Vsi udeleženci Vikend Lige se morajo zavedati možnosti potencialne nesreče. Kako reagirati v takšnih
trenutkih, je določeno v zgornjih točkah tega elaborata in skladno z zakonodajo. Upoštevajo se tudi
navodila Kontrole zračnega prometa. Za nesrečo letala, ki ni prisoten na prireditvi in ne sodeluje v
njej, zgodi pa se v bližini območja prireditve je pristojen Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in
incidentov v sestavi Ministrstva za infrastrukturo.

7.1

PLAN OBVLADOVANJA IZREDNIH RAZMER

Plana obvladovanja izrednih razmer nismo izdelali, ker je prireditev manjša in ne obsega posebnih
točk. Potrebne stvari so zajete v tem elaboratu, ki zagotavlja:
- zavarovanje življenj udeležencev in gledalcev ter njihovega imetja;
- minimizira učinek nesreče ali katastrofe na prizorišču
- omogoča varen zaključek prireditve.

7.2

SPROŽITEV POSTOPKOV

O VSAKEM INCIDENTU ALI NESREČI JE POTREBNO POROČATI PRISTOJNEMU ORGANU!
Odgovorna oseba prireditve je odgovorna za sprožitev postopka ob kakršnemkoli incidentu oz.
nesreči, ki se zgodi tekom prireditve. V primeru, da pride do nesrečnega dogodka je potrebno
upoštevati naslednje:
V primeru, da so odgovorne osebe obveščene o incidentu oz. nesreči je takoj potrebno obvestiti
pristojen organ in sprožiti ustrezen postopek. Potrebno je obvestiti, v odvisnosti od
incidenta/nesreče, odgovorno osebo za izvedbo letalske operative in /ali odgovorno osebo za
medicinsko pomoč. Odgovorna oseba za izvedbo letalske operative zagotovi, v odvisnosti od
incidenta/nesreče, da se takoj obvestijo pristojne službe kot so gasilci, reševalci, policija itd.
Odgovorna oseba za izvedbo letalske operative je zadolžena tudi za koordinacijo med službami in
skrbi, da se vse dejavnosti odvijajo skladno s planom.

7.3

VRSTNI RED OBVEŠČANJA

Vrstni red obveščanja v primeru izrednih razmer na prireditvi je naslednji:
1. Odgovorna oseba za medicinsko pomoč
2. Gasilska služba
3. Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov Ministrstva za infrastrukturo
4. Ostali pristojni organi ( Policija, Javna agencija za civilno letalstvo,…)
Obveščeni morajo takoj po prejemu obvestila ukrepati v skladu s svojimi pooblastili.
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SISTEM OBVEŠČANJA

Vsak sodelujoči mora takoj, ko je to mogoče, o kakršnemkoli izrednem dogodku (tako incidentu kot
nesreči), obvestiti eno izmed odgovornih oseb prireditve. To je možno narediti na več načinov, kot
sta obvestilo preko telefona ali preko radijske zveze.

7.5

POSTOPEK V PRIMERU NESREČE SODELUJOČEGA LETALA NA MESTU PRIREDITVE

V primeru nesreče letala, odgovorna oseba za izvedbo prvenstva oz. odgovorna oseba, takoj prekine
vsako aktivnost na prireditvi.
Prepove se vsak vzlet letala in prepove se vstop v cono prireditve od zunaj. Letala, ki so pripravljena za
vzlet se vrnejo na svoja parkirna mesta in izključijo motorje.
Odgovorna oseba za izvedbo prvenstva takoj sproži obveščanje po vrstnem redu iz točke 7.3.

7.6

POSTOPEK V PRIMERU INCIDENTA

Incident je dogodek, pri katerem ne pride do nesreče, vendar so bili izpolnjeni vsi dejavniki za njo. Do
incidenta lahko pripelje neupoštevanje navodil, tehnične napake itd. Sodelujoči na prvenstvu morajo
poročati o vseh incidentih.
Odgovorna oseba za izvedbo prvenstva mora takoj po prejemu obvestila o incidentu ustrezno
ukrepati. Če je potrebno, lahko začasno ali dokončno prekine prireditev. V primeru začasne
prekinitve mora zagotoviti, da se prireditev ne nadaljuje vse do takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji za
varno nadaljevanje le-te.
Odgovorna oseba za izvedbo letalske prvenstva lahko omeji program prvenstva, če meni da bi lahko
prišlo ponovno do podobnega incidenta oz. da bi lahko podoben incident lahko povzročil nesrečo.
Če je potrebno (v odvisnosti od incidenta), sproži vrstni red obveščanja iz točke 7.3.

7.7

KONTAKTI

V primerih, ko je potrebno poročati o izrednih dogodkih, se uporabljajo naslednji kontakti:
Odgovorna oseba prireditve Celje:
tel.: 041 331 722
Nik Šalej,
Odgovorna oseba prireditve Ptuj:
tel.: 051 384 072
Tomaž Bezjak,
Odgovorna oseba prireditve Novo mesto:
Vito Strasberger,
tel.: 040 353 433
Odgovorna oseba prireditve Lesce:
tel.: 041 800 526
Andrej Fijavž,
Odgovorna oseba prireditve Postojna:
tel.: 041 681 131
Boštjan Rudolf,
Policija: 113
Gasilci: 112
Prva pomoč: 112

Kontrola zračnega prometa Slovenije:

vodja izmene, tel.: 02 629 11 19

VIKEND LIGA 2021 – SPLOŠNI ELABORAT
PRIREDITVE

Izdaja : 02.05.2021
STRAN: 13
Verzija: 1.0.0.

Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov:
Javna agencija za civilno letalstvo
Zloraba teh kontaktov je prepovedana!

tel.: 01 478 81 55
tel.: 01 244 66 01

Celje, 2.5.2021

Pripravil: Nik Šalej

