AEROKLUB PLZEŇ BORY, z.s.

Pořádá z pověření Aeroklubu České republiky

Otevřené MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PARAŠUTISMU
klasické disciplíny

PLZEŇ, 18. − 22.7.2018

Mistrovství České republiky v parašutismu
Plzeň 2018

CÍL SOUTĚŽE:
Určit vítěze OTEVŘENÉHO MISTROSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY a mistra ČESKÉ REPUBLIKY
v následujících disciplínách a kategoriích:
●

Individuální akrobacie (dále IA) – muži, ženy

●

Přesnost přistání (dále PP) – družstva, muži, ženy, junioři

●

Celkové pořadí (dále CP) – muži, ženy, junioři

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE:
a)

IA, letiště Plzeň Líně (LKLN), 19.7.2018

b)

PP, letiště Plzeň Líně (LKLN), 20.-22.7.2018

PROGRAM:

Prezentace soutěžících, družstev v disciplíně IA, PP proběhne na letišti Plzeň Líně (LKLN) ve
středu 18.7.2018 v čase 15:00 – 20:00 hod, ve čtvrtek 19.7.2018 v čase 15:00 – 20:00 hod
středa 18.7. 2018, letiště PLZEŇ LÍNĚ
10:00 – 19:00

tréninkové seskoky

čtvrtek 19.7. 2018, letiště PLZEŇ LÍNĚ
9:30 – 10:30 hod

technická konference k IA

10:45 hod

zahájení soutěže v disciplíně IA

11:00 – 20:00 hod

soutěžní seskoky IA

pátek 20.7. 2018, letiště PLZEŇ LÍNĚ
8:30 – 9:00 hod

technická konference k PP

9:00 hod

nástup družstev, losování

9:30 – 18:00 hod

soutěžní seskoky PP

18:30 – 23:00 hod

prohlídka pivovaru Prazdroj, společná večeře, slavnostní zahájení MČR
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PP, sobota 21.7. 2018, letiště PLZEŇ LÍNĚ
10:00 – 20:00 hod

soutěžní seskoky PP

Neděle 22.7.2018, letiště PLZEŇ LÍNĚ
9:00 – 12:00 hod
14:00 hod

soutěžní seskoky

závěrečné vyhlášení výsledků a ukončení OTEVŘENÉHO MISTROSTVÍ ČESKÉ

REPUBLIKY v parašutismu 2018
TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
a)

soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic

b)

seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, přesnost přistání bude měřena pomocí

elektronického disku do 16 cm se středem o průměru 2 cm
c)

soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 7 m/s

d)

soutěžní seskoky budou prováděny z letounu Antonov AN 2

e)

minimální kvalifikace pro účast v soutěži není určena, členem družstva (jehož členy jsou závodníci

kategorie Ž, A, B musí být držitel speciálního oprávnění "H", který je odpovědný za tyto parašutisty ve
smyslu V-PARA-1)
f)

pořadí výskoku družstev lze s ohledem na ekonomiku letů po vzájemné dohodě kapitánů dotčených

družstev měnit
PRAVIDLA:
1.

Družstva přesnost přistání

Seskoky čtyřčlenných družstev z výšky 900 – 1100 m GND
Počet kol: 8 kol, minimem pro ukončení soutěže je 5 kol základní části
Hodnocení dle Soutěžních pravidel pro KD.
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2.

Jednotlivci přesnost přistání

Počet kol: 8 kol, semifinále, finále. Minimem pro ukončení soutěže je 5 kol základní části


Nejlepších 24 soutěžících po základní části (8 kol) pokračuje v semifinálovém kole



Nejlepších 12 soutěžících po základní části a semifinále pokračuje ve finálovém kole

Hodnocení dle Soutěžních pravidel pro KD.
3.

Individuální akrobacie

Počet kol: 4 kola, minimem pro ukončení soutěže je 1 kolo.
Bodovým hodnocením je čas v sekundách a setinách sekund potřebný k provedení komplexu plus trestné
časy. Hodnocení dle Soutěžních pravidel pro KD.
4.

Protest

Protest musí být doručen řediteli soutěže do 60 minut od vzniku sporné události písemně s odvoláním se na
článek sportovního řádu, který byl porušen. Poplatek za podání protestu činí 500Kč, v případě uznání
protestu bude tento poplatek vrácen.
5.

Výsledkové listiny

V průběhu soutěže budou průběžně publikovány v tištěné podobě (vývěsná tabule), po skončení soutěže
budou publikovány v elektronické podobě www.aecr.cz, www.aplzen.cz
CENY:
Startovné: 500Kč (splatné nejpozději při prezentaci), letenka PP: 320Kč, letenka IA: 730Kč (vyúčtované dle
skutečně provedených seskoků po ukončení soutěže, a to včetně opakovacích seskoků, za které není
odpovědný pořadatel)
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ORGANIZACE SOUTĚŽE:
1.

Ubytování



Pořadatelem je připraven kemp pro účastníky (stany, obytné přívěsy) v areálu letiště Plzeň Líně od

úterý 17.7.2018, 16:00 hod do neděle 28.7.2018, 16:00 hod, zdarma


Možnost individuálního ubytování soutěžícím v Plzni či okolí

2.

Stravování:



Stravování na letišti zajištěno (snídaně, obědy, večeře), při prezentaci rezervace-nákup stravenek,

startovné zahrnuje společnou večeři Pivovar Prazdroj 20.7.2018
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE SOUTĚŽE:
Ředitel soutěže: Josef Zíbar
Výpočtové středisko: Ing. David Brunner
Řídící seskoků: Michal Cihlář
Hlavní rozhodčí: Jiří Dvořák
Sbor rozhodčích, (celkem 8 členů): nominuje hlavní rozhodčí
JURY: bude ustanovená před zahájením soutěže, tříčlenná
POŘADATEL, KONTAKTY, PŘIHLÁŠKY:
Aeroklub Plzeň Bory, z. s.
Sokolovská 69
323 12 Plzeň
+420 723 127 022, info@aplzen.cz, www.aplzen.cz
Přihlášky (nejpozději v rámci prezentace), dotazy k organizaci, apod. je možné zasílat na výše uvedený
kontakt.

