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Všechna práva vyhrazena. Vlastníkem autorských práv tohoto dokumentu je Mezinárodní letecká federace (FAI). 
Každý, kdo pracuje pro FAI nebo některého z jejích členů, může kopírovat, tisknout a šířit tento dokument za 
těchto podmínek: 

1. Dokument slouží pouze pro informaci a nemůže být využíván ke komerčním účelům. 
2. Každá kopie tohoto dokumentu nebo jeho části musí obsahovat tuto poznámku o autorských 

právech. 
3. Předpisy vztahující se na vzdušné právo, vzdušný provoz a jeho řízení v dotyčném státě jsou 

vyhrazeny při každé akci. Musí být vzaty v potaz a dojde-li na jejich uplatnění, mají přednost před 
všemi sportovními pravidly. 

Vezměte na vědomí, že jakýkoliv výrobek, postup nebo technika popsaná v dokumentu může podléhat jiným 
právům duševního vlastnictví vyhrazeným Mezinárodní letecké federaci nebo jiným osobám a tímto se 
neposkytuje právo k jejich užívání. 

  



 

 

PRÁVA K MEZINÁRODNÍM 
SPORTOVNÍM AKCÍM FAI 

Všechny mezinárodní sportovní akce, pořádané zcela nebo částečně podle pravidel Sportovního řádu 
Mezinárodní letecké federace (FAI)1 se nazývají Mezinárodní sportovní akcí FAI2. Podle Stanov FAI3, FAI vlastní 
a řídí všechna práva vztahující se k Mezinárodním sportovním akcím FAI. Členové FAI4 musí, na území svých 
států5, prosazovat vlastnictví FAI Mezinárodních sportovních akcí FAI a vyžadovat jejich zařazení do Sportovního 
kalendáře FAI6. 

Pořadatel akce, který si přeje využít práv pro jakoukoli komerční činnost, si v takovém případě musí předem 
vyžádat souhlas FAI. Práva vlastněná FAI, která mohou být dohodou převedena pořadateli akce, zahrnují 
reklamu pro FAI akce, obchodní využití názvu akce či jejího loga a užití jakéhokoliv zvuku, obrazu, programu 
nebo dat, ať již zaznamenaného elektronicky nebo jinak, nebo přenášených v reálném čase, nejsou však tímto 
výčtem omezena. To se týká především všech práv na užití jakéhokoli vybavení, elektronického či jiného, včetně 
softwaru, jež jsou součástí libovolné metody nebo systému pro rozhodování, hodnocení, vyhodnocování nebo 
informování na Mezinárodních sportovních akcích FAI7. 

Každá komise leteckého sporu FAI8 je oprávněna vyjednat předběžné dohody jménem FAI se členy FAI nebo 
dalšími subjekty, pokud je to vhodné, k postoupení všech nebo části práv pro jakoukoliv Mezinárodní sportovní 
akci FAI (vyjma Světových leteckých her9) v oblasti10, za kterou je odpovědná11, nebo se práv vzdát. Každá taková 
dohoda nebo postoupení práv musí být, po schválení presidentem příslušné komise, podepsáno funkcionáři 
FAI12. 

Každá osoba nebo právní subjekt, která přijímá odpovědnost za organizování sportovní akce FAI, ať už písemně 
nebo jinak, přitom také přijímá i vlastnická práva FAI uvedená výše. Nedošlo-li k písemnému převodu práv, FAI 
si vyhrazuje veškerá práva k akci. Bez ohledu na jakoukoliv dohodu nebo převod práv, FAI musí mít z archivních 
a/nebo propagačních důvodů zdarma plný přístup k jakémukoli zvukovému a/nebo obrazovému záznamu 
z jakékoli sportovní akce FAI. FAI si také vyhrazuje právo na vlastní náklady pořizovat záznam jakékoli části 
jakékoli akce. 

 

1 Stanovy FAI, Hlava 1, článek 1.6 

2 Sportovní řád FAI, Obecná část, Hlava 4, článek 4.1.2 

3  Stanovy FAI, Hlava 1, článek 1.8.1 

4  Stanovy FAI, Hlava 2, články 2.1.1; 2.4.2; 2.5.2 a 2.7.2. 

5  Statut FAI, Hlava 1, článek 1.2.1 

6  Stanovy FAI, Hlava 2, článek 2.4.2.2.5 

7  Statut FAI, Hlava 1, články 1.2.2 až 1.2.5 

8  Stanovy FAI, Hlava 5, články 5.1.1; 5.2; 5.2.3 a 5.2.3.3 

9  Sportovní řád FAI, Obecná část, Hlava 4, článek 4.1.5 

10  Sportovní řád FAI, Obecná část, Hlava 2, článek 2.2 

11  Stanovy FAI, Hlava 5, článek 5.2.3.3.7 

12  Stanovy FAI, Hlava 6, článek 6.1.2.1. 
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STRANA ÚMYSLNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ 

Aktuální znění přeložil Jan Kopřiva. 

V celém dokumentu je použito formátování po vzoru anglického originálu, a to tak, aby odpovídající odstavce byly 
na stejných stránkách. 

Případné chyby, prosím, hlaste na email jan.kopriva.f2@email.cz 

Verze překladu: 12. 5. 2021  
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SVAZEK F2 

ODDÍL 4C – MODELY LETADEL – F2 – UPOUTANÉ 

PŘÍLOHA 4J – NÁKRESY OBRATŮ KATEGORIE F2B 

Poznámka: Změny jsou obsaženy v tabulce změn na straně 6 svazku F2 Sportovního řádu FAI, jehož je tato 
Příloha součástí. 

.
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STRANA ÚMYSLNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ
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- PŘÍLOHA 4J - 

KATEGORIE F2B – NÁKRESY OBRATŮ 

4.J.1. Vzlet (Pravidlo 4.2.15.3) 

 

4.J.2. Dvojitý souvrat (Pravidlo 4.2.15.4) 
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4.J.3. Tři následné normální přemety (Pravidlo 4.2.15.5) 

 

4.J.4. Dva následné okruhy rovného letu na zádech (Pravidlo 4.2.15.6) 
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4.J.5. Tři následné obrácené přemety (Pravidlo 4.2.15.7) 

 

4.J.6. Dva následné normální čtvercové přemety (Pravidlo 4.2.15.8) 

 

  



F2, Příloha 4J – Nákresy obratů kategorie F2B 

sc4_vol_f2_upoutané_příloha_4J_21 Platné od 1. ledna 2021 Strana 10 

4.J.7. Dva následné obrácené čtvercové přemety (Pravidlo 4.2.15.9) 

 

4.J.8. Dva následné normální trojúhelníkové přemety (Pravidlo 4.2.15.10) 
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4.J.9. Dvě následné vodorovné osmy (Pravidlo 4.2.15.11) 

 

4.J.10. Dvě následné vodorovné čtvercové osmy (Pravidlo 4.2.15.12) 
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4.J.11. Dvě následné svislé osmy (Pravidlo 4.2.15.13) 

 

4.J.12. Přesýpací hodiny (Pravidlo 4.2.15.14) 
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4.J.13. Dvě následné osmy nad hlavou (Pravidlo 4.2.15.15) 

 

4.J.14. Čtyřlístek (Pravidlo 4.2.15.16) 
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4.J.15. Přistání (Pravidlo 4.2.15.17) 

 

---oOo--- 


