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VŠEOBECNÉ INFORMACE:


Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví, termín ukončení podávání při-

hlášek je 15.6.2018, 20:00hod


Startovné – 1000Kč splatné při prezentaci, startovné zahrnuje organizaci závodu, ubytování, stravování poskytované pořadatelem v průběhu závodů, aj.



Cena soutěžní letenky – soutěžící nehradí náklady na soutěžní seskoky



Ubytování – camp bezplatně v určeném prostoru letiště ve vlastních stanech, popř. obytných přívěsech



Stravování – pro závodníky a rozhodčí je připraven oběd (16.6.) a večeře formou grilu, posezení na
letišti



Tréninkové seskoky – 15.6.2018 od 10 hod



Spolu s PLZEŇSKÝM POHÁREM 2018 probíhá v areálu ŠKODALAND sportovně kulturní akce
pořádaná MĚSTSKÝM OBVODEM Plzeň 3 a Aeroklubem Plzeň Bory, tato akce se těší poměrně
velké popularitě, návštěvnost cca 5 tis. diváků.
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1. Cíl soutěže:
a) určit vítěze, pořadí jednotlivců a čtyřčlenných družstev v disciplíně přesnost přistání na základě dosažených výsledků
b) získat bodové hodnocení série závodů ČESKÉHO POHÁRU V PARAŠUTISMU 2018
c) porovnat výkonnost závodníků a tím motivovat zvyšování jejich sportovní úrovně
d) popularizovat a přiblížit sportovní parašutismus široké veřejnosti
e) přispět k upevnění přátelských vztahů a sportovního cítění
2. Místo a datum konání soutěže:
a) Letiště Plzeň Líně (LKLN), místem vlastních seskoků je multifunkční sportovní areál ŠKODALAND PARK na břehu vodní nádrže České údolí
b) 15.-17.6.2018

3. Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví, popř. osobně v rámci prezentace,
termín ukončení podávání přihlášek je 15.6.2018, 20:00hod
4. Předpokládaný časový průběh soutěže:
a) 15.6.2018, 10:00 – 20:00 hod

tréninkové seskoky, prohlídka místa seskoků

b) 15.6.2018, 20:00hod

večeře

c) 16.6.2018, 8:00 - 9:00 hod

individuální prohlídka místa seskoků

d) 16.6.2018, 9:00 hod

nástup soutěžících (letiště Plzeň Líně), zahájení soutěže, losování

družstev
e) 16.6.2018, 9:30 hod

zahájení soutěžních seskoků

f) 16.6.2018, 13:30 – 15:00 hod

oběd

g) 16.6.2018, 20:30 hod

slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, předání cen

h) 16.6.2018, 21:00 hod

gril, posezení pro závodníky a rozhodčí na plzeňském letišti

i) 17.6.2018

náhradní termín pro dokončení soutěže, ukončení soutěže nejpoz-

ději ve 14:00 hod
5. Technické podmínky:
a) soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic
b) seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm
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AMP (velikost středu 2 cm)
c) soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 6 m/s
d) seskoky budou prováděny z letounu AN-2, popř. jiného vhodného typu
e) za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové
hladiny není důvodem k opakování seskoku
f) všichni soutěžící musí mít výstroj odpovídající platným předpisům
g) pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka v případě nedodržení předpisů platných pro letecký a parašutistický provoz
h) minimální kvalifikací pro účast v soutěži je kategorie "B" (dle V-PARA 1), členem družstva (jehož
členy jsou závodníci kategorie "B") musí být držitel speciálního oprávnění "H", který je odpovědný
za posouzení schopnosti svěřených parašutistů bezpečného provádění soutěžních seskoků na stanovenou doskokovou plochu
6. Pravidla soutěže:
a) soutěž sestává ze šesti kol
b) pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola
c) seskoky budou prováděny z výšky 900 m – 1200 m nad terénem
d) dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se sportovním řádem FAI a soutěžními pravidly pro přesnost přistání (KD)
7. Stanovení vítěze:
Jednotlivci - vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností
●

při shodě součtu vzdáleností na prvních třech místech rozhoduje vyšší počet "nul"

●

počet lepších výsledků

●

v případě, kdy ke stanovení pořadí nepostačují předchozí podmínky, bude proveden další soutěžní
seskok parašutistů s totožným výsledkem

Družstva - pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě
shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců
8. Protesty:
a) protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání protestu je stanoven na 500 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli
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b) podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podání
c) o protestu rozhoduje výsledek hlasování komise JURY, která je složena z kapitánů družstev a hlavního rozhodčího, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas hlavního rozhodčího

