MORAVSKÝ POHÁR - 2019.
28. ročník celoroční soutěže v přesnosti přistání jednotlivců.
Moravský pohár je otevřenou soutěží parašutistů České republiky.

Cíl soutěže:
1. Vyhlásit nejlepšího závodníka Moravského poháru v přesnosti přistání.
2. Vyhlásit nejlepšího závodníka v kategorii KADET (parašutista s počtem do 400 seskoků
na první soutěži MP v daném roce).
3. Zvýšit zájem mladších závodníků o tuto disciplínu.
4. Popularizovat sportovní parašutismus a tím vytvořit větší zájem sponzorů.
5. Připravit závodníky na účast Mistrovství České republiky v parašutismu.

Pravidla soutěže:
A) Pro závodníky:
1. „Moravský pohár“ je smíšená soutěž mužů a žen v přesnosti přistání jednotlivců.
2. Do soutěže MP-2019 (dále MP) budou zařazeni všichni soutěžící startující v soutěži
za Aeroklub nebo Paraklub ČR (tuto skutečnost jsou povinni uvést u prezentace). Vzhledem
k čerpání dotací AeČR na soutěže MP, nebudou nečleni AeČR vyhodnocováni
v Moravském poháru.
3. V kategorii KADET budou závodníci soutěžit společně s ostatními. Vyhodnocení bude
provedeno taktéž součtem bodů. Pro započtení do soutěže MP v kategorii „Kadet“ je
zapotřebí min. dvou závodníků této kategorie.

B) Pro pořadatele soutěží:
4. Součástí výsledkových listin z jednotlivých soutěží musí
s údajem, za který Paraklub nebo Aeroklub závodník soutěží.

být

i

prezenční

listiny

5. Pořadatelé jednotlivých závodů MP hradí do soutěže vklad 1000,- Kč. Tento vklad bude
použit na finanční prémie pro nejlepší závodníky celého soutěžního ročníku.
6. Do seriálu soutěže MP může být jednotlivá soutěž započítaná pouze tehdy, jsou-li v této
soutěži provedeny minimálně dvě kola přesnosti přistání. A to i v případě, že propozice dané
soutěže uvádí větší počet min. počtu seskoků k vyhlášení výsledků.
7. Každý pořadatel jednotlivé soutěže je povinen zveřejnit propozice minimálně 5 týdnů
před soutěží včetně jména hlavního rozhodčího. Jako splnění tohoto bodu postačí zaslat

propozice e-mailem „garantu soutěže MP“ (uvedený níže), který je povinen postarat se
o další zveřejnění a distribuci propozic.
8. Pořadatel soutěže je povinen zajistit dostatečný počet rozhodčích na soutěž po domluvě
s hlavním rozhodčím. Konkrétní seznam rozhodčích také konzultuje s hlavním rozhodčím
a dbá na jeho doporučení.
9. Pořadatel soutěže je povinen zahrnout do startovného všechny případné náklady soutěže.
Nelze dodatečně vyžadovat další platby, pokud tuto skutečnost neoznámí minimálně 3 dny
před soutěží. Cenu seskoku uvedenou v propozicích nelze dodatečně zvyšovat. Opakovací
seskoky jsou součástí nákladů na seskoky a nelze vyžadovat platbu těchto seskoků zvlášť –
navíc.
10. Pořadatel má právo vyžadovat zaplacení startovného předem a v případě zaplacení
startovného až na místě při prezentaci, může startovné navýšit o libovolnou částku. Tuto
skutečnost musí uvést v propozicích současně s termínem zaplacení startovného.
(Důvodem je zjistit předem počet závodníků a možnost pořadatele zajistit dostatečný počet
letadel, technických prostředků a organizačních opatření).
11. V případě získání dotací od AeČR má pořadatel právo snížit náklady na soutěž (seskoky,
startovné) pouze členům AeČR.
12. O předčasném ukončení soutěže (počasí, tech. problémy apod.) rozhoduje ředitel soutěže
po domluvě s hlavním rozhodčím. (Nikoliv kapitáni družstev).
13. Soutěže musí být zabezpečeny kvalitní měřící a zabezpečovací technikou.
14. Pořadatelé soutěží jsou zodpovědní za dodržení kodexu „Sportovní řád FAI díl 5“.
15. Na soutěžích MP je možné použít pro posouzení přistání videokameru. Podmínkou je
souhlas hlavního rozhodčího a zajištění snímání všech závodníků. Záběry musí být ihned
k dispozici. Pro rozhodčí nejsou tyto záběry závazné – slouží jako pomoc ve sporných
případech a v případě protestů.
16. V případě, že dojde ke zrušení soutěže (počasí a jiné), může pořadatel určit náhradní termín
této soutěže. Výsledky této soutěže ovšem nebudou započteny do soutěže MP.
17. Garant Moravského poháru (viz níže) může navrhnout jednotlivým Moravským paraklubům,
které vysílají závodníky na soutěže MP vyškrtnutí některé ze soutěží MP, pokud nesplní
některý z bodů těchto propozic. Vyškrtnutí soutěže z MP bude platné, pokud s ním bude
souhlasit nadpoloviční většina statutárních zástupců těchto klubů! Organizátor vyškrtnuté
soutěže bude ihned informován o této skutečnosti.
18. Garant zodpovědný za průběh a regulérnost Moravského poháru 2019:
Rostislav Salamon, mail: salamon@centrum.cz, tel.: 777 122233

Bodování a určení vítězů Moravského poháru:
Soutěž jednotlivců:

Soutěž kadetů:

1. místo = 20 bodů
2. místo = 17 b.
3. místo = 14 b.
4. místo = 12 b.
5. místo = 11 b.
6. místo = 10 b.
7. místo = 9 b.
8. místo = 8 b.
9. místo = 7 b.
10. místo = 6 b.
11. místo = 5 b.
12. místo = 4 b.
13. místo = 3 b.
14. místo = 2 b.
15. místo = 1 b.

1. místo = 5 bodů
2. místo = 4 b.
3. místo = 3 b.
4. místo = 2 b.
5. místo = 1 b.

1. Do konečného součtu se započítávají získané body každému závodníkovi z jednotlivých
soutěží podle jeho umístění.
2. Kolika závodů se soutěžící zúčastní, je záležitostí každého závodníka.
3. Vítězem „Moravského poháru“ se stane závodník, který bude mít po skončení soutěže
nejvyšší součet získaných bodů. V případě bodové shody rozhodne o pořadí nejvyšší
bodové hodnocení z jednotlivých soutěží MP.
4. Vítěz obdrží pohár a případné věcné ceny dle sponzorů.
První 3 závodníci si rozdělí finanční prémii dle klíče – 50% - 30% - 20%.
Vše zaokrouhleno na celé stokoruny. Celková výše finanční prémie bude oznámena před
první soutěží, ale může se v průběhu MP změnit. Taktéž počet oceněných závodníků se
může navýšit v průběhu soutěže (dle případných sponzorů).
5. V kategorii KADET bude vyhlášen nejlepší závodník s nejvyšším součtem získaných bodů.
V případě bodové shody rozhodne o pořadí nejvyšší bodové hodnocení z jednotlivých
soutěží MP. Vítěz obdrží diplom. /příp. cenu dle sponzorů/

„Moravský pohár – 2019“ bude ve složení :
Název
Slezské Kopačky

Datum
8. – 9. 6. 2019

Pořadatel
Aeroklub Zábřeh

Moravská brána

22. – 23. 6. 2019

Paraklub Hranice

Priessnitzův pohár

13. – 14. 7. 2019

Paraklub Jeseník

Beskydský pohár

26. – 28. 7. 2019

Paraklub Frýdlant

(součást MČR v klasických disciplínách)

Pohár města Olomouce

7. – 8. 9. 2019

Paraklub Olomouc

Vítězové jednotlivých ročníků:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Horák Martin
Horák Martin
Blanka Vojtková
Zdeněk Musiálek
Jaromír Bejtkovský
Vladislav Říha
Pavel Mlýnek
Petr Prášil
Petr Prášil
Petr Prášil

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Jaroslav Říha
Vladislav Říha
Roman Fousek
Roman Fousek
Rostislav Salamon
Lenka Buršová
Lenka Buršová

PK Krnov
PK Krnov
PK Kunovice
PK Frýdlant
PK Kroměříž
PK Olomouc
PK Frýdlant
PK Olomouc
PK Olomouc
PK Olomouc

V Dolní Lhotě dne 10. 4. 2019
Vyhotovil Rosťa Salamon
Paraklub Ostrava

PK Olomouc
PK Olomouc
PK Hranice
PK Hranice
PK Ostrava
PK Hranice
PK Hranice

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Jaromír Bejtkovský
Jaromír Bejtkovský
Pavel Sedláček
Radek Šíma
Vladimír Leidgeb
Jaromír Bejtkovský
Vladislav Říha
Jiří Chovan
Vladislav Říha
Roman Fousek

PK Delta
PK Delta
PK Olomouc
PK ČOS Ostrava
PK ČOS Ostrava
PK Delta Brno
PK Olomouc
PK Josefa Františka
PK Olomouc
PK Hranice

