Majstrovstvá Slovenskej republiky v parašutizme v disciplíne
PRESNOSŤ PRISTÁTIA
Letisko Ružomberok 20.7. – 21.7.2018

organizuje

Parašutistický klub SNA v spolupráci s Aeroklubom Ružomberok
a COMPACT Skydive
z poverenia

Slovenského Národného Aeroklubu

P R O P O Z Í C I E
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V PARAŠUTISTICKEJ DISCIPLÍNE
PRESNOSŤ PRISTÁTIA

Majstrovstvá Slovenskej republiky v parašutizme v disciplíne
PRESNOSŤ PRISTÁTIA
Letisko Ružomberok 20.7. – 21.7.2018
1. CIEĽ SÚŤAŽE
Určiť víťaza Otvorených Majstrovstiev SR v parašutizme v disciplíne:
a) presnosť pristátia jednotlivcov v kategórii „A“
b) presnosť pristátia jednotlivcov v kategórii „B“
c) presnosť pristátia dvojčlenných družstiev.
Porovnať výkonnosť športovcov ako jedno z kritérií pre určenie nominácie na SP a MS v presnosti pristátia pre rok
2018.
2. TERMÍN KONANIA
20. 07. (piatok) až 21. 07. 2018 (sobota)
3. MIESTO KONANIA
Letisko Ružomberok
4. PROGRAM
Piatok –

Sobota –

20. 07. 2018
09:00 – 12:00 hod
11:00 – 11:30 hod.
12:00 - 12:30 hod.
13:00 – 20:00 hod.

-

21. 07. 2018
08:00 – 16:00 hod.
17:00 hod.

- súťažné zoskoky
- vyhlásenie výsledkov

tréningové zoskoky (záujem uveďte v prihláške)
registrácia
technická konferencia a oficiálne otvorenie súťaže
súťažné zoskoky

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Všetci účastníci musia byť držiteľmi športovej licencie FAI a mať platný členský preukaz Slovenského Národného
Aeroklubu alebo medzinárodnú licenciu FAI. Parašutisti musia byť držiteľmi kategórie B a vyššej. Na zoskok musí
byť použitý padák odpovedajúci disciplíne presnosť pristátia ( Parafoil, Zero, atd.)
O účasti držiteľa nižšej kategórie, prípadne použití iného padáka rozhodne riadiaci zoskokov s hlavným rozhodcom.
6. PRAVIDLÁ
Súťaž bude prebiehať podľa súčasných pravidiel FAI pre klasické disciplíny s nasledovnými výnimkami
a odlišnosťami:
a) Do súťaže jednotlivcov v kategórií „A“ budú zaradení vyhodnotení a ocenení všetci športovci
b) Do súťaže jednotlivcov v kategórií „B“ budú zaradení vyhodnotení a ocenení všetci športovci okrem športovcov reprezentantov SR nominovaných pre rok 2018 (T. Marcinek, K. Adamčík, J. Vrbický, M. Kocik, P. Urban, P.
Jankovič, P. Jakuba, Ľ. Fujdiar )
c) počet zoskokov jednotlivcov a družstiev:
- program súťaže:
8 kôl + Semifinále ( prvých osem jednotlivcov ), finále ( prví štyria jednotlivci )
Všetci súťažiaci absolvujú 8 kôl zoskokov, formou zoskokov družstiev. Výkony v nich dosiahnuté budú platiť pre
súťaž družstiev i jednotlivcov. Zoskoky sa budú vykonávať na 2 cm nulu. Minimálny program súťaže - 4 kolá.
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d) protesty:
protest musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa
na článok Športového poriadku s poplatkom 20,-EUR. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.
e) ďalšie odchýlky od súťažného poriadku SNA a aktuálnych pravidiel FAI pre danú disciplínu budú oznámené na
technickej konferencii.
7. PRIHLÁŠKY
Záväzné prihlášky k účasti na Majstrovstvách (viď príloha č. 1) musia byť doručené e-mailom na gabor@sna.sk
najneskôr do 15.07.2018.
8. VYHLÁSENIE KATEGÓRIÍ A OCENENIA:
 Jednotlivci na prvých troch miestach v kategórii „A“ budú ocenení diplomom a medailou.
 Jednotlivci na prvých troch miestach v kategórii „B“ budú ocenení diplomom a medailou.
 Majster Slovenska v kategórii „B“ dostane prémiu 5 zoskokov z 1000 m od PKSNA na letisku SNV.
 Jeden náhodne vylosovaný pretekár dostane voľnú letenku z 4000 m na Helicopter BOOGIE v SNV od
COMPACT Skydive.
 Družstvá na prvých troch miestach budú ocenené medailou a diplomom.
9. LIETADLÁ
Cessna 182.
10. POPLATKY
a) štartovné

13,- EUR / jednotlivec (pokrýva organizačnú časť súťaže, tričko majstrovstiev,
minerálnu vodu).

b) zoskok PP z 1000m

12,- EUR / zoskok

11. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
a) ubytovanie: SCP-PSS, s.r.o. (ubytovanie v blízkosti letiska) – 8,34 €/os/noc.
Svoj záujem uveďte v prihláške do 15.7.2018. Po tomto termíne si záujemca zabezpečí ubytovanie individuálne.
b) stravovanie: záujemca si zabezpečí individuálne alebo v letiskovom bufete – obmedzené možnosti.
12. ROZHODCOVIA
Rozhodcovia:
Katarína Bokšanská – hlavný rozhodca
Miroslav Gábor
Augustín Jakab
Vladimír Farbák
Želmíra Jurášková

V Žiline, dňa 9.7.2018.

