MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PARA-SKI

PROPOZICE

VRCHLABÍ – STRAKONICE
18. – 20. 1. 2019

Otevřené Mistrovství České republiky v Para-Ski 2019
Propozice
1. Všeobecná ustanovení:
1.1 Pořadatel: AK Strakonice z.s., V Lipkách 96, 38601 Strakonice
Para Klub Vrchlabí z.s.
1.2 Hlavní rozhodčí: Jiří Dvořák
1.3 Cíl soutěže:
- určit mistra ČR v Para-ski muži
- určit mistryni ČR v Para-ski žen
- určit mistry ČR družstev v Para-ski
- určit mistra ČR v Para-Ski Juniorů (narození po 1.1.1985)
- určit mistra ČR v Para-Ski Masters (narození před 31.12.1968)
- propagovat a rozvíjet parašutistickou disciplínu Para-Ski
- výměna zkušeností a posílení vzájemných vztahů mezi lyžujícími sportovními
parašutisty
1.4 Datum a místo soutěže:
Soutěž se bude konat ve dnech 18.1.2019 - od 8,30 disciplína obří slalom - ski areál
Herlíkovice Vrchlabí
19.- 20. 1. 2019 – disciplína seskoky na přesnost
přistání - letiště Strakonice
1.5 Účast na soutěži:
Soutěže se mohou zúčastnit parašutisté – držitelé kategorie B a vyšší.
1.6 Přihlášky do soutěže:
Oficiální přihlášky musí organizátor obdržet nejpozději do 16. 1. 2019 na výše
uvedenou adresu nebo e-mailovou adresu: chladek.petr@tiscali.cz .
1.7 Vklady:
Vklady jsou následující:
- startovné
400,- Kč
- jednodenní skipas
620,- Kč
- cena seskoku
300,- Kč
1.8 Ubytování
Ubytování pořadatel nezajištuje. Po dohodě možno zajistit.
1.9 Program soutěže:
17.1.2019 od 9,00 hod měřený trénink
Prezentace: pátek 18.1. 2019 do 8,00 hod prezentace hotel ALBIS Vrchlabí,Horská121
sobota 19.1. 2019 od 9,00 hod soutěžní seskoky AK Strakonice
neděle 20.1. 2019 od 9,00 hod soutěžní seskoky AK Strakonice

Ukončení soutěže a vyhlášení vítězů po dokončení seskoků nejdéle 20.1.2019 v 16,00 hod.
Letouny:
K soutěžním seskokům bude použita C- 172 OK - PRI..
1.10
Program disciplín:
Otevřené Mistrovství ČR v Para-Ski bude obsahovat následující disciplíny:
1) Přesnost přistání družstev (a jednotlivců) – 6 kol: družstva jsou 3-členná, mohou být
smíšená (i vzhledem k lyžařským kategoriím), minimální počet kol pro platnost
disciplíny je 2 (dvě). Seskoky z přesnosti přistání družstev budou také použity pro
klasifikaci přesnosti přistání jednotlivců.
2) Obří slalom – 2 kola.
Lyžařská soutěž bude první disciplínou soutěže.
1.11 Poplatek za protest:
Každý protest musí být doložen částkou Kč 500,-- a podán do 30 min od události, která je
předmětem protestu.
1.12 Určení vítězů soutěže:
Družstvo nebo soutěžící s nejnižším celkovým počtem bodů (nebo časem) je vítězem
příslušné disciplíny. Jestliže 2 nebo více soutěžících má stejné bodové hodnocení (nebo
čas, obsadí stejné místo.
V případě, že nebude v kategorii minimální počet závodníků, budou výsledky bodovány
spolu pro jednotlivce ženy a muže .
V případě určení vítěze kombinace bude čas z obřího slalomu nejprve převeden na body,
které korespondují s centimetry v přesnosti přistání. Proto každá jízda bude hodnocena
odděleně. Za každých O,32 sekundy, o které je soutěžící pomalejší než nejrychlejší čas,
obdrží jeden bod. Body udělené za každou jízdu zvlášť jsou rovné času, o který byla jízda
pomalejší než nejrychlejší jízda, děleno 0,32 a zaokrouhleno na celé číslo (0,49
zaokrouhleno dolů, 0,50 zaokrouhleno nahoru). Jestliže se uskuteční jen tři kola, body za
lyžování budou děleny dvěma (poloviční body, což znamená každé 0,64 sekundy za
nejrychlejším časem jeden bod).
Kombinované skóre je určeno přidáním součtu centimetrového bodování z disciplíny
individuální přesnost přistání po zakončení všech kol a kalkulovaných bodů z lyžařské
disciplíny.
Vítězem je muž nebo žena s nižším celkovým počtem bodů. Jestliže dosáhnou dva
soutěžící stejného celkového hodnocení, vyšší umístění bude přiznáno soutěžícímu, který
dosáhl vyššího umístění v jedné z obou disciplín. Jestliže stále existuje shoda, bude dáno
vyšší umístění v kombinaci tomu soutěžícímu s vyšším umístěním v disciplíně přesnost
přistání. Pokud stále existuje shoda, obdrží stejné umístění.
.
Celkový počet bodů každého družstva bude určen součtem celkových počtů bodů členů
každého družstva.

Jestliže budou mít dvě družstva stejný celkový počet bodů, lepší pořadí bude přiděleno
družstvu, které má lepší sečtený bodový výsledek v jedné individuální disciplíně. Jestliže
stále existuje shoda, lepší pořadí se přidělí tomu družstvu, které má lepší sečtený bodový
výsledek v disciplině přesnost přistání. Jestliže stále existuje shoda, obě družstva obdrží
stejné pořadí a další místo bude zrušeno.
Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlašováni pouze v případě, že se soutěže
zúčastní minimálně 3 závodníků dané kategorie.
1. 13 Ceny:
Diplomy a poháry budou odměněni tři soutěžící, kteří mají nejvyšší kombinované
umístění v Para-Ski jednotlivců a tři družstva, která mají nejvyšší umístění v Para-Ski
družstev.

2. Zvláštní pravidla pro disciplíny:
2.1 Disciplína přesnost přistání družstev a jednotlivců
2.1.1 Ukazatel snášení větrem
Před zahájením soutěže nebo v případě přerušení seskoků na více než 30 (třicet) minut
musí být shozen rozhodčím nebo zkušeným parašutistou, určeným Hlavním rozhodčím,
nejméně jeden ukazatel snášení větrem.
Ukazatel snášení větrem musí mít přibližně stejný poměr klesání jako padáky používané
soutěžícími.
Průběh soutěže a možnost pro soutěžící pozorovat vrchlíky ve vzduchu se považuje za
dostatečné pro všechny soutěžící k vyhodnocení bodu otevírání.
2.1.2 Bod výskoku
Každý soutěžící nebo družstvo si zvolí vlastní bod výskoku.
2.1.3 Rychlost větru
Maximální povolená rychlost při zemi při disciplíně přesnost přistání je 6 m/s. Soutěžící,
kteří přistanou v období začínajícím 10 sekund před okamžikem, ve kterém vítr překročí
tento limit a končícím 30 sekund poté, co se vítr vrátil pod 6 m/s, mají možnost buď
akceptovat výsledek nebo provést opakovací seskok. Soutěžící se musí rozhodnout
v průběhu 15 sekund od dotazu rozhodčího, jinak provede opakovací seskok. Jestliže
rychlost větru překročí 8 m/s, bude soutěž automaticky přerušena na nejméně 5 minut.
2.1.4 Směr větru při zemi
Větrný rukáv musí být schopen indikovat vítr nejméně 2 m/s. Měl by mít délku minimálně
2 m a minimální průměr vstupu vzduchu 300 mm. Rozhodčí rozhodnou o jeho umístění na
jednom místě ve vzdálenosti do 50 m od středu cíle nad vrstevnicí nulového středového
disku. Toto rozhodnutí není předmětem jakéhokoliv protestu.
Ukazatel směru větru (stuha), připevněný na tyč, který je schopen indikovat větry menší
než 2 m/s, bude umístěn Hlavním rozhodčím uvnitř 25m kruhu nad vrstevnici nulového
středového disku.

2.1.5 Výška seskoků
Výška seskoku je 1000 m nad bodem výskoku. Jestliže meteorologické podmínky
nedovolí skákat z této výšky, může být výška snížena v průběhu kola na 800 m.
2.1.6 Cíl
Všechny seskoky na přesnost přistání se musí konat na doskočišti, které je umístěno na
svahu se sklonem mezi 25 a 35 stupni..
Středem cíle musí být Automatické měřící zařízení s nulovým středovým diskem o
průměru 2 cm kontrastní barvy, nejlépe žluté na černém podkladu. Zařízení musí být
udržováno pokud možno rovně, ale se sklonem vůči cíli, a musí být schopné měření do
minimální vzdálenosti 15 cm.
Automatické měřící zařízení (AMZ) nebo Nulový středový disk musí být srovnán ihned
po přistání kteréhokoliv soutěžícího, který jej posune nebo zakryje, s výjimkou seskoků
družstva, kdy v jejich průběhu dojde k nedostatečnému časovému odstupu mezi přistáními
členů družstva.
Jasně vyznačené soustředné kruhy o poloměru 1 m a 25 m jsou opsány kolem AMZ.
Z důvodu zamezení poškození AMZ musí být soutěžící vybaveni vhodnou obuví.
Prostor cíle by měl být pokrytý sněhem takové kvality, která zajistí bezpečné přistání.
Pokud není dostatek sněhu, mohou být použity jiné materiály.
2.1.7 Opakovací seskoky
Jakákoliv závada na vrchlíku hlavního padáku, která způsobuje soutěžícímu problémy
s řízením, může znamenat opakovací seskok. V takovém případě musí soutěžící okamžitě
signalizovat roztahováním svých rukou nebo nohou nebo jinými vhodnými signály po
převážnou dobu klesání, že má takový problém, a nesmí se pokoušet přistát do prostoru
cíle.
Problém s ovládáním je stav při otevírání padáku, kdy je viditelně nemožné pokusit se o
přesné přiblížení k cíli, nebo kdy konfigurace hlavního vrchlíku je taková, že zabraňuje
soutěžícímu předvést jeho dovednost.
Jestliže dojde k náhlé změně směru přízemního větru o více než 90 stupňů při rychlosti
větru větší než 3 m/s v době, začínající 30 sekund před a končící 10 sekund po přistání
soutěžícího, soutěžící má možnost akceptovat bodové hodnocení seskoku nebo provést
opakovací seskok. Soutěžící se musí rozhodnout do 15 sekund od doby, kdy je mu sdělena
tato možnost, jinak musí být uskutečněn opakovací seskok.
Jestliže se během disciplíny přesnost přistání přibližují nebo přistávají na cíl dva nebo více
soutěžících současně těsně za sebou a navzájem si přikáží, může být udělen opakovací
seskok jednomu, oběma nebo žádnému z nich. V případě, že si takto navzájem překážejí
členové stejného družstva během skupinového seskoku, opakovací seskok nebude udělen.
V případě, že v průběhu soutěže dojde k poruše AMZ nebo k jeho nevynulování a bod
prvního dotyku soutěžícího bude na tomto zařízení, musí soutěžící provést opakovací
seskok. Porucha AMZ není důvodem pro podání protestu nutnosti jeho výměny. O
výměně AMZ rozhodne sbor rozhodčích. Ani výměna AMZ není důvodem k podání
protestu.
2.1.8 Pořadí seskoků
Pořadí seskoků může být měněno pouze pro znovu zabalení padáku, k uskutečnění
opakovacích seskoků a k zabránění zpoždění, vzniklého z mnohých změn v pořadí
seskoků.

2.1.9 Bodování přesnosti přistání
Družstva skákající s menším počtem členů než 3 musí obdržet bodové hodnocení 1 m za
každého chybějícího člena.
Pokud dojde vzhledem k nedostatečné separaci mezi členy družstva k tomu, že soutěžící
přistane na AMZ, které nebylo vynulováno, bodové hodnocení je 15 cm.
2.2. Obří slalom:
2.2.1. Počet kol
Uskuteční se dvě kola obřího slalomu, v případě krátké tratě se jedno kolo jede dvakrát.
2.2.2. Pořadí startů v disciplíně Obří slalom:
Pro první soutěžní jízdu je pořadí určeno dle pořadí z posledních závodů, popřípadě losem.
Pro druhou soutěžní jízdu bude určeno podle Pravidel FIS, odst. 621.10.
2.2.3. Diskvalifikace, nedokončení jízdy
Soutěžící, který byl diskvalifikován nebo vzdal první jízdu, se ještě může zúčastnit druhé
jízdy. Jeho startovní pořadí pro druhou jízdu bude po všech kvalifikovaných soutěžících,
kteří dokončili jízdu. Jestliže je diskvalifikováno nebo vzdalo více soutěžících, soutěžící
s nižším startovním číslem z prvního kola bude startovat dříve.

Přihláška – soutěž Otevřené Mistrovství České republiky v Para-Ski 2019
Název teamu
Jméno závodníka

: Kategorie Počet seskoků Kat. lyžař – snowboardista

Požadavek na zajištění ubytování:
Počet ubytovaných:…………………………..Termín příjezdu:…………………………….
Datum:………………………………………..Podpis………………………………………

