Propozice ETL – HF Praha
Evropská tunelová liga FS4
7 ročník
11/2017-4/2018

Propozice závodů

V souladu se sportovním řádem FAI a na základě vypsaných pravidel Evropské
tunelové ligy v disciplíně Skupinová akrobacie RW-4 pořádá Sport Flight,s.r.o. sedmý
ročník Evropské tunelové lig ve spolupráci s Hurricane Factory Praha Letňany.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
Hurricane Factory Praha Letňany Tupolevova
1 kolo 8.11.2017 – začátek závodů v 19:30
2. kolo 13.12.2017 - začátek závodů v 19:00-20:00
3. kolo 10.1. 2018 - začátek závodů v 19:30
4. kolo 14.2. 2018 - začátek závodů v 19:30
5. kolo 14.3. 2018 - začátek závodů v 19:30
6. kolo 18.4. 2017 - začátek závodů v 19:30

CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je určit vítěze Evropské tunelové ligy v disciplíně FS4 (skupinová akrobacie 4
členných družstev) a disciplíně FS4 , zvýšit úroveň a porovnat sportovní výkonnost závodníků
ve světovém měřítku. Zapojení závodů do světové WTL. Připravit družstva na letní sezónu a
zvýšit erudici rozhodčích. Umožnit závodní přípravu Juniorským týmům a systematicky
pracovat s mládeží.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Složení družstva pro skupinovou akrobacii je 4. Družstva mohou být smíšená. Na soupisce
družstva může být uveden 2 náhradníci, kteří můžou vystřídat v průběhu ročníku i
v jednotlivých závodech kteréhokoli člena týmu.
Soutěžní družstva provedou celkem 10 soutěžních kol. v každém závodním kole
Hodnocení bude probíhat z videozáznamů HF. Hodnocení budou provádět delegovaní
rozhodčí. Pracovní čas 35 s. Doba závodního vstupu 1 minuta.
V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom kole,
dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude rozhodnuto,
následuje rozeskok(y).
Vítězem ročníku se stává tým s největším počtem získaných bodů. Budou vyhlášeny
kategorie, do které se přihlásí aspoň 3 družstva, která se zúčastní nejméně 3 kol.

2

Vypsané kategorie pro ročník 2016 -17
FS 4
Kategorie AAA : plný dive pool – 5-6 bodů na kolo, začátek počítání času při vstupu prvního
z týmu do letové komory.
Kategorie AA v které se losuje z 16 tvarů a 16 bloků (1,2, 4, 6, 7, 8, 9,11, 13,14,15,18, 19,20,
21,22.) 4-5 body na kolo , začátek počítání času při vstupu prvního z týmu do letové komory.
Kategorie A v které se losuje z 16 tvarů a 8 bloků (2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21.) 3-4 body na kolo,
začátek počítání času při vstupu posledního z týmu do letové komory.
Kategorie Rookies: losování provedeno pouze z 16 tvarů, 3 body na kolo, začátek počítání
času při vstupu posledního člena týmu do letové komory

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Registrace závodníků (týmů) bude probíhat do 15.října 2017. Uzávěrka přihlášek proběhne
vždy týden před uskutečněným kolem závodů. Tým se může registrovat na celý ročník nebo
jen na jednotlivé závody.
Zveřejnění soutěžních sestav proběhne vždy den před uskutečněným kolem a bude
přihlášeným týmům rozeslán emailem.
Startovné činí 3 600Kč za družstvo a kolo při registraci do 15.10.2016 (platí se při registraci
– 6 x 3 600,-Kč = 21 600,- Kč). Je umožněna pozdější registrace týmů i během probíhajícího
ročníku, ale již za startovné 4 000 Kč za družstvo a kolo
Protesty je možno podat pouze s uvedením článku sportovního řádu FAI, který byl porušen
spolu s vkladem 1000,- Kč jury. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
Ceny:
V každém kole bude vyhlášen vítěz jednotlivých kategorií a pořadí do třetího místa. Po
uskutečnění posledního kola budou vyhlášeni vítězi ročníku ve všech kategoriích a pořadí do
třetího místa bude odměněno cenou v podobě volných minut v HF. Ohodnocena bude ta
kategorie ve které se účastní 3 a více týmy minimálně ve třech kolech. Vítězem se stává
družstvo s dosaženým největším počtem bodů za všechny kola.
Celkové pořadí v kategorii
1. místo 30 minut
2. místo 20 minut
3. místo 10 minut
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PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA
Družstvo

Kategorie
Kapitán

Soutěžící

Soutěžící

Soutěžící

Náhradník Náhradník

Termíny

8.11.2017

13.12.2017

10.1.2018

14.2.2018

14.3.2018

11.4.2018

Startovné

3 600, Kč

3 600, Kč

3 600, Kč

3 600, Kč

3 600, Kč

3 600, Kč

Soutěžící
Jméno
příjmení

a

Podpis (stačí
kapitán)

Registraci týmu zašlete nejpozději do 15.10. na adresu klapka@sportflight.cz

POZNÁMKY ORGANIZÁTORA:
Přihláška týmu – datum zpracování
Celkové startovné zaplaceno dne
Ve výši:
Zpracoval:
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