Aeroklub Očová

Majstrovstvá Slovenskej republiky v parašutizme v disciplíne
PRESNOSŤ PRISTÁTIA
Letisko Očová 10.7. – 11.7.2015

organizuje

Parašutistický klub SNA a Aeroklub Očová
z poverenia

Slovenského Národného Aeroklubu

P R O P O Z Í C I E
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V PARAŠUTISTICKEJ DISCIPLÍNE
PRESNOSŤ PRISTÁTIA
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Majstrovstvá Slovenskej republiky v parašutizme v disciplíne
PRESNOSŤ PRISTÁTIA
Letisko Očová 10.7. – 11.7.2015
1. CIEĽ SÚŤAŽE
Určiť víťaza Otvorených Majstrovstiev SR v parašutizme v disciplíne:
a) presnosť pristátia jednotlivcov
b) presnosť pristátia dvojčlenných druţstiev.
Porovnať výkonnosť športovcov ako jedno z kritérií pre určenie nominácie na ME v klasických disciplínach pre rok
2015 .
2. TERMÍN KONANIA
10. 07. aţ 11. 07. 2015
3. MIESTO KONANIA
Aeroklub Očová
4. PROGRAM
Piatok – 10. 07. 2015
07:30 – 08:30 hod.
09:00 - 09:30 hod.
10:00 – 20:00 hod.

- registrácia
- technická konferencia a oficiálne otvorenie súťaţe
- súťaţné zoskoky

Sobota – 11. 07. 2015
08:45 – 16:00 hod.
17:00 hod.

- súťaţné zoskoky
- vyhlásenie výsledkov

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Všetci účastníci musia byť drţiteľmi športovej licencie FAI a mať platný členský preukaz Slovenského Národného
Aeroklubu alebo medzinárodnú licenciu FAI. Parašutisti musia byť drţiteľmi kategórie B a vyššej. Na zoskok musí
byť pouţitý padák odpovedajúci disciplíne presnosť pristátia ( Parafoil, Zero, atd.)
O účasti drţiteľa niţšej kategórie, prípadne pouţití iného padáka rozhodne riadiaci zoskokov s hlavným rozhodcom.
6. PRAVIDLÁ
V súlade so súťaţným poriadkom SNA súťaţ prebehne podľa súčasných pravidiel FAI pre klasické disciplíny
s nasledovnými výnimkami:
a) počet zoskokov jednotlivcov a druţstiev:
- program súťaţe:
6 kôl + Semifinále ( prvých osem jednotlivcov ), finále ( prví štyria jednotlivci )
Všetci súťaţiaci absolvujú 6 kôl zoskokov, formou zoskokov druţstiev. Výkony v nich dosiahnuté budú platiť pre
súťaţ druţstiev i jednotlivcov. Zoskoky sa budú vykonávať na 2 cm nulu. Minimálny program súťaţe - 4 kolá.
b) protesty:
protest musí byť doručený riaditeľovi súťaţe do 60 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na
článok Športového poriadku s poplatkom 15,-EUR. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.
c) ďalšie odchýlky od súťaţného poriadku SNA a aktuálnych pravidiel FAI pre danú disciplínu budú oznámené na
technickej konferencii.
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7. PRIHLÁŠKY
Záväzné prihlášky k účasti na Majstrovstvách (viď príloha č. 1) musia byť doručené e-mailom na info@pksna.sk
gabor@sna.sk najneskôr do 05.07.2015. Za prihlášky doručené po termíne budeme účtovať poplatok 20,-EUR za
druţstvo.
8. Vyhlásenie kategórií a ocenenia:
 Jednotlivci na prvých troch miestach budú ocenení diplomom a medailou.
 Majster Slovenska dostane prémiu 10 zoskokov z 1200m od padaj.sk na letisku Očová.
 Druţstvá na prvých troch miestach budú ocenené medailou a diplomom.
9. LIETADLÁ
Cessna 182.
10. POPLATKY
a) štartovné
10,- EUR / jednotlivec
Štartovné pokrýva organizačnú časť súťaţe
b) zoskok PP z 1000m

10,- EUR / zoskok

11. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
a) ubytovanie v priestoroch AK Očová :
- podľa dohovoru v aeroklubovej ubytovni ( 7€/noc ) alebo moţnosť umiestniť stan a karavan
b) ubytovanie mimo letiska:
- záujemca si zabezpečí individuálne
c) stravovanie:
- záujemca si zabezpečí individuálne
- na letisku v bufete moţnosť stravovania obmedzená a je moţná iba po dohovore vopred.
12. ROZHODCOVIA
Hlavný rozhodca:

Janka Matejkinová

Ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

V Ţiline dňa 16.6.2015.

