AEROKLUB PLZEŇ BORY
pořádá

PARAŠUTISTICKÉ ZÁVODY V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ

CUP OF FREEDOM PILSEN

součást série
ČESKÉHO POHÁRU V PARAŠUTISMU 2019

Aeroklub Plzeň Bory, z.s.
Sokolovská 69
323 12 Plzeň

www.aplzen.cz
info@aplzen.cz
+420 723127022
VŠEOBECNÉ INFORMACE:

 Přihlásit se je nutné elektronicky pomocí formuláře na adrese www.aplzen.cz/events/pilsenercup/. Do závodu je možné přihlásit do 25 týmů. Potvrzením přihlášky je uvedení týmu na
www.aplzen.cz/events/pilsener-cup
 Startovné: 3500Kč (140EUR) je splatné při prezentaci, startovné zahrnuje veškeré soutěžní letenky,
v případě neprovedení seskoku pořadatel vrací 250Kč (10EUR) á neprovedený seskok.
 Ubytování: individuální, k dispozici camp (bezplatně)v určeném prostoru letiště Plzeň Líně. Nelze
kempovat v prostoru přistání.
 Tréninkové seskoky: 1.-3.5.2019, 9:00 – 19:00hod, letiště Plzeň Líně, (LKLN), cena seskoku
325Kč (11EUR), Antonov An 2
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1. Cíl soutěže:
a) určit vítěze, pořadí jednotlivců a pětičlenných družstev v disciplíně přesnost přistání na základě dosažených výsledků
b) získat bodové hodnocení série závodů ČESKÉHO POHÁRU V PARAŠUTISMU 2019
c) porovnat výkonnost závodníků a tím motivovat zvyšování jejich sportovní úrovně
d) popularizovat a přiblížit sportovní parašutismus široké veřejnosti
e) přispět k upevnění přátelských vztahů a sportovního cítění
2. Místo a datum konání soutěže:
a) Areál Borského parku Plzeň (GPS: 49.7241925N, 13.3656464E). Pozor, nejedná se o prostor konání
Plzeňského poháru!
b) 4.,5.5.2019
3. Přihlášku je nutné podat elektronicky pomocí formuláře na adrese www.aplzen.cz/events/pilsenercup/. Při nenaplnění kapacity závodu je možné přihlášení osobně v rámci prezentace (letiště Plzeň
Líně), 3.5.2019, 19:00 - 21:00hod
4. Předpokládaný časový průběh soutěže:


1.-3.5.2019, 9:00 – 19:00hod

tréninkové seskoky letiště Plzeň Líně (LKLN)



3.5.2019, 19:00 – 21:00hod

prezentace, letiště Plzeň Líně (LKLN)



4.5.2019, 8:00hod

zahájení soutěže, briefing (Borský park Plzeň)



4.5.2019, 9:00 – 18:00hod

soutěžní seskoky (Borský park Plzeň)



4.5.2019, 19:00hod

společenský program, společná večeře



5.5.2019, 8:00 – 11:00hod

soutěžní seskoky (Borský park Plzeň)



5.5.2019, 12:00hod

vyhlášení výsledků (Borský park Plzeň)

5. Technické podmínky:
a) soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic
b) seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, přesnost přistání bude měřena pomocí
elektronického disku do 16 cm se středem o průměru 2 cm
c) soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 7 m/s
d) seskoky budou prováděny z vrtulníku EUROCOPTER AS 350 B2
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e) za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové
hladiny není důvodem k opakování seskoku
f) všichni soutěžící musí mít výstroj odpovídající platným předpisům, pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka v případě nedodržení předpisů platných pro letecký a parašutistický provoz
g) minimální kvalifikací pro účast v soutěži je kategorie "A" (dle V-PARA 1), členem družstva, jehož
členy jsou závodníci kategorie "B" a nižší, musí být držitel speciálního oprávnění "H" s odpovědností dle V-PARA-1 k těmto členům družstva
6. Pravidla soutěže:
a) soutěž sestává z osmi kol
b) pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola
c) seskoky budou prováděny z výšky 900 m – 1200 m nad terénem
d) dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se sportovním řádem FAI a soutěžními pravidly pro přesnost přistání (KD)
7. Stanovení vítěze:
Jednotlivci - vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností
●

při shodě součtu vzdáleností na prvních třech místech rozhoduje vyšší počet výsledků 0cm, při shodě
pak vyšší počet výsledků 1cm, atd.

Družstva - pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě
shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců
8. Protesty:
a) protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání protestu je stanoven na 500 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli
b) podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podání
c) o protestu rozhoduje výsledek hlasování komise JURY, která je složena z kapitánů družstev a hlavního rozhodčího, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas hlavního rozhodčího

