
Letecká Amatérska Asociácia Slovenskej republiky

POZVÁNKA
Pozývame Vás na vyhlasovanie výsledkov zväzu padákového lietania za sezónu 2019, ktoré

sa uskutoční dňa 16.11.2019 (sobota) na Martinských holiach v chate Dvojka.

Dohodli sme sa, že toto vyhodnotenie sezóny spravíme tak trocha inak. Objednali sme veľkú

chatu, kde sa všetci (dúfam) zmestíme a všetko potrebné si budeme zabezpečovať sami. Spoznáme

a stmelíme sa teda aj  pri  varení a čapovaní piva,  nielen pri  odbornom programe a vyhlasovaní

výsledkov. Strava a pitie (pivo) sú zabezpečené, len treba trocha priložiť ruku k dielu. Koláče sa

piecť nebudú, môžete priniesť a tak isto sú vítané aj vhodné hudobné nástroje.

Program (časy sú orientačné)

15.11.2019 (piatok)

- možný príchod a ubytovanie od obeda
o 19:00 - spoločná večera

- prezentácia a praktické ukážky navigačných prístrojoch používaných pri 
padákovom lietaní, diskusia (vhodné najmä pre začínajúcich pilotov)

16.11.2019 (sobota)

- raňajky
doobeda - voľný program (podľa počasia), varenie obeda

- spoločný obed
- voľný program (podľa počasia), varenie večere
- spoločná večera – guláš

od 19:00 - vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien za sezónu 2019

17.11.2019 (nedeľa doobeda)

- raňajky
o 10:00 - namiesto tradičnej meteorologickej prednášky jej praktické overovanie:

Jednoduchými experimentami a skúmaním sa dá overiť či objaviť množstvo
fyzikálnych zákonitostí, ktoré stoja za meteorologickými javmi. Ak si aj po
mnohých rokoch lietania myslíte, že im rozumiete, poďte sa zabaviť a overiť
či  poopraviť si  svoje predstavy.  Ak začínate  lietať,  azda  sa vďaka nášmu
skúmaniu prepracujete k porozumeniu trochu rýchlejšie. 
Odborné oko bude nad nami držať Ivo Chlebovec a žiakov či študentov z nás
nachvíľu spraví Romča Schubertová.
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Ubytovanie

Chata sa nachádza cca 50m pešo nad hlavným parkoviskom (veľké parkovisko vľavo od

cesty).  Súradnice  chaty:  49°05'34.5"N  18°50'01.9"E.  Kapacita  je  33  lôžok  (šesťlôžkové,

štvorlôžkové a trojlôžkové izby), niektoré postele sú poschodové. WC a sprchy sú na chodbách,

spoločná veľká kuchyňa je plne vybavená.

Záujem o ubytovanie nahlasujte prosím mne (0905708813), nakoľko som rezervoval celú chatu.

Cena za osobu / noc je €16,- aj so všetkými smiešnymi poplatkami.

Teším sa na stretnutie, najmä s novými pilotmi (-kami) a dúfam v hojnú účasť.

Predseda zväzu

Marek Jánošík
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