
Zatváranie neba 2018 na Straníku / Spoznávame Slovensko zo vzduchu 

 

     V tomto roku sme Zatváranie neba na Straníku spojili s prezentáciou bezmotorového lietania v rámci 

projektu Spoznávame Slovensko zo vzduchu. Vítaní sú všetci piloti, ktorí si chcú polietať na konci sezóny, 

ako aj ich rodinný príslušníci, detičky, priatelia, priateľky, známi a samozrejme všetci priaznivci 

bezmotorového lietania, ktorí sa chcú zabaviť.  Pre každého účastníka je pripravená malá pozornosť. Sú 

zabezpečené aj vyhliadkové lety na upútanom balóne. 

 

Termín konania ............... 27.10. - 28.10.2018  

Miesto konania ................ Straník, Hangár, Zástranie, Teplička nad Váhom  

Riaditeľ podujatia ............ Peter Vrabec – 0903 103 839 

Organizátor ...................... Paraglidingový klub X-air a LAA SR s podporou MŠVVaŠ SR  

                                                                                               

                                    
 

Organizačné informácie: 

Poplatok ........................... 0,- € 

Ubytovanie ......................  0,- € v Hangári na Straníku (potrebné spacáky) alebo individuálne 

Parkovanie ......................   v sedle medzi Straníkmi alebo v Zástraní 

Informácie .......................  0903 103 839 

 

Program podujatia v prípade priaznivých letových podmienok 

27.10 2018  

10:00 – 11:30   registrácia pilotov ( Hangár na Straníku ) 

11:30 – 11:45   privítanie pilotov a hostí (Hangár na Straníku)  

12:00 – 16:00   voľné lietanie a prezentácia LŠZ ( vývozy z Tepličky na Straník sú zabezpečené ) 

11:00 – 17:00   prezentácia lietania na upútanom balóne  

                         ( pristávačka Teplička n. V. alebo sedlo medzi Straníkmi – podľa vetra )    

18:00 – 24:00   premietanie fotiek a filmov s leteckou tematikou, voľná zábava 

                         ( prosíme Vás, aby ste doniesli čo najviac Vašich filmov a fotiek )   

18:30                večera – bude sa podávať do vyjedenia zásob ( v kotlíku varené kolená a rebierka,  

                         možno aj hustá fazuľová alebo iná polievka  ) 

20:00                losovanie tomboly  

28.10 2018 

11:00 – 16:00   voľné lietanie a prezentácia LŠZ ( vývozy z Tepličky na Straník sú zabezpečené ) 

17:00                ukončenie podujatia  

 

Program podujatia v prípade nepriaznivých letových podmienok 

27.10 2018  

16:30                privítanie hostí, otvorenie zábavy ( Hangár na Straníku )  

17:00 – 24:00   premietanie fotiek a filmov s leteckou tematikou, voľná zábava 

                         ( prosíme Vás aby ste doniesli čo najviac Vašich filmov a fotiek )     

17:00                večera – bude sa podávať do vyjedenia zásob ( v kotlíku varené kolená a rebierka,  

                         asi aj kapustnica alebo hustá fazuľová, alebo iná polievka  ) 

20:00                losovanie tomboly  

 

Začiatočný pitný režim, vyložený na stoloch, sponzoruje X – air paragliding. Uspokojenie následných potrieb 

je zabezpečené v bare v individuálnej réžií prítomných.   

 

Tešíme sa na stretnutie a nezabudnite na fotky a filmy na večerné premietanie. 


