Majstrovstvá Slovenskej republiky v parašutizme
V PILOTOVANÍ PADÁKOV
4.ročník
Letisko Očová 28.7. – 29.7.2017

PROPO ZÍCIE
Organizuje Skydiving club Banská Bystrica o.z, Padaj s.r.o., Parašutistický klub SNA
v spolupráci s AK Očová
z poverenia
Slovenského Národného Aeroklubu

Termín:
Miesto:
Lietadlo:
Disciplíny:

28.-29.7.2017
Letisko Očová
Cessna 182
Distance – Vzdialenosť, max. 3 zoskoky, min. 1 zoskok
Speed – Rýchlosť, max. 3 zoskoky, min. 1 zoskok
Accuracy – 1.zoskok - exhibičný

Program:
Piatok 28.7. 2017
Tréningový deň
9:00 Registrácia pre tréningové zoskoky
9:30 Technická konferencia pre tréningové zoskoky
10:00 Začiatok tréningových zoskokov, pokračovanie zoskokov podľa záujmu
Sobota 29.7.2017
Súťažný deň
7:30 registrácia súťažiacich
8:00 technická konferencia
9:00 začiatok súťaže
18:00 ukončenie súťažných zoskokov
19:00 vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov
Podmienky účasti v súťaži:
Všetci účastníci musia byť držiteľmi platnej športovej licencie FAI. Parašutistom zo SR nahrádza
športovú licenciu FAI platný členský preukaz Slovenského Národného Aeroklubu.
Parašutista musí byť držiteľom kategórie C a vyššej.

Pravidlá:
Distance (Vzdialenosť):
Na trávnatej ploche bude vyznačená trať široká 10 m a dlhá 200 m. Na začiatku dráhy je
umiestnená vstupná elektronická brána široká 10 m, optický snímač prerušenia je vo výške 150 cm.
Parašutista musí svojim telom preletieť vstupnou bránou. Cieľom je preletieť najväčšiu vzdialenosť
od vstupnej brány, pričom prvých 50 m nesmie parašutista vyletieť nad 150 cm, počas celého letu
nesmie vybočiť mimo trate a musí pristáť na trati. Dosiahnutá vzdialenosť sa počíta s prvým
dotykom trate. Počet zoskokov v disciplíne Distance je 3. Minimálny počet 1. Lietať sa bude podľa
možností v smere po vetre. Max. sila prízemného vetra pri zoskokoch je 7m/s vo všetkých smeroch.
Oranžový kríž vo vstupnej bráne znamená pozastavenie súťaže ( silný vietor, zranenie súťažiaceho
a pod.) a parašutista je povinný pristáť bezpečne na záložnej ploche.
Speed(Rýchlosť):
Na trávnatej ploche bude vyznačená trať široká 10 m, podľa aktuálnych podmienok zatočená do
ľavej (pravej) zákruty, prípadne aj priama v strede dlhá 70 m. Na začiatku a konci dráhy je
umiestnená vstupná elektronická brána široká 10 m, optický snímač prerušenia je vo výške 150 cm.
Vstupná a koncová brána zviera uhol 75°. Cieľom je preletieť čo najrýchlejšie svojim telom
vzdialenosť od vstupnej brány po koncovú, počas celého letu nevybočiť mimo trate a neprekročiť
výšku 150 cm počas letu v meranom úseku trate. Elektronické meracie zariadenie meria čas s
presnosťou 0,1s. Počet zoskokov v disciplíne Speed je 3. Minimálny počet 1. Max. sila prízemného
vetra pri zoskokoch je 7m/s vo všetkých smeroch. Oranžový kríž vo vstupnej bráne znamená
pozastavenie súťaže ( silný vietor, zranenie súťažiaceho a pod.) a parašutista je povinný pristáť
bezpečne na záložnej ploche.
Accuracy (Presnosť):
Pravidlá tejto disciplíny budú upresnené na technickej konferencii. Ide len o dobrovoľný exhibičný
zoskok.
Ďalšie doplnenia pravidiel (maximálna hmotnosť so závažím, bodovanie výsledkov a pod...),
prípadne nejasnosti v pravidlách budú upresnené na technickej konferencii.
Prihlášky:
Prihlásiť sa je potrebné cez formulár na stránke:
http://www.canopypiloting.sk/slovak-national-canopy-piloting-championship-2016/
najneskôr do 26.7.2017. Záujemcovia o tréning do 25.7.2017 sa budú prihlasovať e-mailom na
padaj@padaj.sk.
Poplatky:

štartovné: 10,- eur
cena letenky: 13,- eur/1500 m

Ubytovanie, stravovanie:
Ubytovanie bude pre súťažiacich športovcov v priestoroch AK Očová zabezpečené zdarma.
Stravovanie – obed, večera a pitný režim počas celého súťažného dňa je rovnako zdarma.
Rozhodcovia:
Hlavný rozhodca: Janka Matejkinová
Ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

