Slovenská parašutistická liga
Skupinová akrobacia dvojčlenných družstiev
2019
9.ročník

Propozície

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
PARAŠUTISTICKÝ KLUB Slovenského národného aeroklubu

1. CIELE SÚŤAŽE
Určiť víťaza Slovenskej parašutistickej ligy v skupinovej akrobacii dvojčlenných
družstiev.
Zabezpečiť cielenú a pravidelnú prípravu tímov na Majstrovstvá Slovenska, ktoré
sa budú konať na konci sezóny a budú vyvrcholením ligy.
Prilákať mladých parašutistov k aktívnemu a zmysluplnému skákaniu.
Vytvoriť športovú základňu pre FS 4-way budúcnosť.
Pre určenie poradia a vyhlásenie víťaza sa musia súťaže zúčastniť minimálne 4
družstvá.

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA
a) termín: Apríl – September 2019
1. kolo 1.4.- 31.5. - 2 zoskoky
2.kolo 15.5. - 30.6. - 2 zoskoky
3.kolo 15.6. - 31.7. - 2 zoskoky
4.kolo 15.7. - 31.8. - 2 zoskoky
5.kolo Vylosované a zároveň skočené ako súčasť MSR (dátum a počet
zoskokov bude upresnený do 31.7.2019) - do ligovej súťaže budú
započítané bodovo najlepšie 2 zoskoky z MSR.
b) miesto:
1-4. kolo Podľa regionálnej výhodnosti na letisku na Slovensku podľa
vlastného výberu.
5. kolo - ako súčasť MSR na partnerskom letisku. Miesto a dátum budú
upresnené do 31.7.2019

3. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Všetci účastníci musia byť držitelmi platnej športovej licencie FAI. Parašutistom zo
SR nahrádza športovú licenciu FAI platný členský preukaz Slovenského
Národného Aeroklubu.

4. PRAVIDLÁ
a) Liga pozostáva z 10 súťažných zoskokov zlúčených do 5 súťažných kôl.
b) Do ligy sa započítava 8 bodovo najlepších súťažných zoskokov.
c) Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov.
V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené
podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude
zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj
najhorší výsledok v jednom započítanom kole lepší ako ostatní.
d) Hodnotenie – systémom vzduch - vzduch.
e) Družstvo tvoria dvaja súťažiaci. Každé družstvo si zabezpečí kameramana,
ktorý sa neráta ako člen družstva. Kameraman môže skákať aj s viacerými
družstvami. Kameramanov je možné striedať.
f) Pracovný čas je 35 sekúnd od výskoku.
g) Protesty môžu byť podané len písomnou formou hlavnému rozhodcovi
spolu s poplatkom 20,- €.
h) Vylosovanie súťažných zoskokov pre dané kolo bude zverejnené 1.4, 15.5,
15.6, 15.7 a v termíne konania MSR na facebookovej skupine ligy.
i) V každom kole ligy budú zverejnené dva súťažné zoskoky.
j) Zoskoky sú losované z Tvarov a Blokov, ktoré sú uvedené v Prílohe 1.
k) Každé súťažné kolo pozostáva zo sady Blok, Tvar, Blok.
l) 2 súťažné zoskoky pre dané kolo musia byť dodané vo forme
videozáznamu najneskôr v termíne ukončenia daného kola elektronickou
formou na e-mail organizátorov (Mindek, Gáborová, Just)
m) Do Slovenskej parašutistickej ligy dvojčlenných družstiev bude
automaticky zaradená každá dvojica, ktorá doručí svoj záznam aspoň z
jedného kola organizátorom, uvedie mená členov tímu a názov tímu.
n) Družstvo bude zaradené do celkového hodnotenia ligy ak odskáče
minimálne 8 súťažných zoskokov.
o) Zmena člena v tíme je povolená len 1x za sezónu a túto zmenu je tím
povinný ohlásiť organizátorovi pred prvým zaslaním súťažného zoskoku v
novej zostave.
p) Pokiaľ dôjde k zmene člena tímu, tento tím musí v novej zostave odskákať
minimálne 8 súťažných zoskokov. Súťažné zoskoky môžu byť v tomto
prípade odskákané aj po termíne avšak bodové hodnotenie jednotlivých
zoskokov odskákaných po termíne bude znížené o 30 % a zaokrúhlené na
celé číslo smerom nadol.
q) Zaradenie nového tímu do ligy je možné aj počas sezóny avšak tento tím
musí odskákať minimálne 8 súťažných zoskokov. Súťažné zoskoky môžu
byť v tomto prípade odskákané aj po termíne avšak bodové hodnotenie
jednotlivých zoskokov odskákaných po termíne bude znížené o 30 % a
zaokrúhlené na celé číslo smerom nadol.

5. CENY
Prvým trom tímom v lige budú odovzdané vecné ceny. Posledný hodnotený tím v
lige získa vedené zoskoky skúseným trénerom FS.
Jednotliví sponzori a konkrétne ceny budú prezentované počas trvania ligy na
Facebookovej stránke ligy a ďalších komunikačných kanáloch.

6. FUNKCIONÁRI SÚŤAŽE
Riaditeľ súťaže: Miroslav Gábor
Hlavný rozhodca: Ján Oravec
Pomocný rozhodca: Zuzana Gáborová

7. ORGANIZÁTORI
Marián Mindek:
e-mail: mindek.tandemy@gmail.com
Mobil: 0918 374 266
Facebook: „Marián Minďo Mindek“
Zuzana Gáborová:
e-mail: zuzgaborova@hotmail.com
Mobil: 0915 605 116
Facebook: „Sue Gáborová“
Jozef Just:
E-mail: jozef.just@neon.sk
Mobil 0905 546 664
Facebook: “Jozef Just”
Facebooková skupina: „Slovenská parašutistická liga FS- 2way“
https://www.facebook.com/groups/784708044941026

Príloha 1

