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Soutěž v přesnosti jednotlivců a družstev
Započítána do Českého poháru
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V souladu se sportovním řádem FAI pořádá Pošumavský aeroklub Klatovy soutěž v seskoku
padákem na přesnost přistání ve dnech 9.6. - 10. 6. 2018

XXIV. KLATOVSKÝ KARAFIÁT 2018
Soutěž v přesnosti jednotlivců
Soutěž v přesnosti čtyřčlenných družstev
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SOUTĚŽE
Klatovský karafiát je otevřená soutěž pro všechny kategorie B a vyšší, která se uskuteční ve
dnech 9.6. – 10.6.2018.
Příjezd a prezentace všech účastníků se uskuteční v pátek 8.6.2018 do 22:00 hod. na letišti
Klatovy, nejpozději v sobotu 9.6.2018 ráno do 8:00 hod.
Při prezentaci bude kontrolována platnost dokumentace parašutisty a doklady padáků
včetně pojištění.
Startovné ve výši 500 Kč na osobu se platí v hotovosti při prezentaci.
Ubytování přímo na letišti:
a)

Ubytovna - cena lůžka 160 Kč za osobu a noc

b)

Buňky - cena lůžka 160 Kč za osobu a noc

c)

Hotel ve městě – nutno nahlásit 14 dní před zahájením soutěže

Seskoky budou prováděny
9.6.2018 od 10:00 hod do 19:00 hod
10.6.2018 od10:00 hod do 12:00 hod
Veškeré platby budou hrazeny v hotovosti po skončení soutěže.

Klatovský karafiát

Propozice 2018

TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Seskoky budou prováděny v souladu se směrnicí V-PARA-1 a sportovním řádem FAI.
Doskočiště je molitanové o průměru 4 m. K měření přesnosti přistání bude použita
elektronická nula o průměru 2 cm. Měření vzdálenosti do 1 m do 16 cm elektronicky.
Seskoky budou prováděny z výšky min. 800 m do síly větru 7 m/s.
Pořadí seskoků družstev bude provedeno na základě losování dne 9.6.2018 před zahájením
soutěže.
Pořadí seskoku jednotlivců v družstvech si určí soutěžící.
Výsadky budou prováděny z letounu AN-2 (případně C 182)
SOUTĚŽNÍ DISCIPLINA
Přesnosti přistání čtyřčlenných družstev – započítávají se všechny seskoky z ukončených kol
(6 kol).
Přesnost přistání jednotlivců – započítávají se všechny seskoky z ukončených kol.
6 kol + 1 kolo semifinále (24 závodníků) + 1 kolo finále (12 závodníků)
Soutěž je možné ukončit po 3 kolech.
STANOVENÍ VÍTĚZE
Vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejmenším součtem centimetrů v případě
shody s větším počtem nul, dále s větším počtem lepších výsledků.
Vítězem v soutěži jednotlivců se stává závodník s nejmenším součtem centimetrů v případě
shody s větším počtem nul, dále s větším počtem lepších výsledků. U prvních třech může
pořadatel použít rozskok.
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CENY
Vyhlášení vítězů bude v těchto kategoriích:
Družstva – první tři místa
Jednotlivci – první tři místa
Veteráni (od 45 let) – 1. místo
Junioři – 1. Místo
PROTESTY
Protest je možné spolu s uvedením článku sportovního řádu FAI, případně jednotlivých bodů
daných propozic, jenž byl porušen předat písemnou formou a to do 30 min po vzniku důvodu
podání protestu spolu se vkladem 300 Kč hlavnímu rozhodčímu.
V případě neuznání protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.
ŘEDITELSTVÍ SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Zdeněk Sklenář
Hospodář:

Libuše Jandová

Hlavní rozhodčí: Jiří Dvořák
KONTAKT
Mobil:

602944492

E-mail:

info@lkkt.cz

