SPEEDSTAR SLOVAKIA OPEN - 5. ročník
Propozície
Organizátor: ŠPORTOVÉ SKÁKANIE.sk v spolupráci s PKSNA a Slovakia Boogie
Cieľ: určiť najrýchlejšiu päťku v súťaži za rok 2014, ustanoviť nový rekord súťaže

Termín: piatok 06.06.2014
Miesto: letisko Slávnica, Slovenská republika
Lietadlo: L 410 – turbolet

Pravidlá súťaže:

















Celkový počet kôl - 4
Minimálny počet kôl – 2
Termín prihlásenia do 5.6.2014 do 24.00hod. prihláškou na: peter@sportoveskakanie.sk
Registrácia družstiev od 08.00hod. do 08.30hod.
Technická konferencia o 08.45hod.
Začiatok preteku - zoskokov o 09.30 hod.
Meria sa čas do chytenia 5-člennej hviezdy od výskoku
V lietadle, približne 1m od dverí je štartovacia čiara.
Družstvo tvoria piati súťažiaci + kameraman
Kameraman musí mať v zábere celú čiaru. Od chvíle, keď prvý parašutista prekročí čiaru, alebo
od odskoku kameramana začína plynúť čas.
Cieľ súťaže – v čo najkratšom čase chytiť 5 –členný tvar – hviezdu a držať ju najmenej 3 sekundy
Vo chvíli, keď je hviezda chytená končí súťažný čas. Pracovný čas je obmedzený na 40 sekúnd.
Hviezdu je preto potrebné chytiť do 37 sekundy - aby bola držaná ešte min. 3 sekundy do konca
pracovného času. Výška vysadenia min. 3700 m.
Jeden kameraman môže byť súčasťou viacerých družstiev
Minimálna požiadavka pre súťažiaceho: lic „A“, pre kameramana lic. „B“
Súťaže sa môžu zúčastniť parašutisti aj so zahraničnou licenciou

Hodnotenie:





Hodnotenie je systémom vzduch – vzduch na základe záberov z kamery
Pri vyhodnotení sa sčítajú všetky časy z kôl. V prípade absolvovania štyroch kôl sa najhorší čas
škrtá
Keď sa družstvu pri súťažnom zoskoku nepodarí hviezdu chytiť včas, alebo udržať ju 3 sekundy,
zapíše sa mu čas 40 sekúnd
V prípade rovnosti súčtu, o poradí rozhoduje najlepší dosiahnutý čas v jednom kole medzi
družstvami na rovnakom umiestnení.

Ceny:
diplomy a drobné vecné ceny.
Poplatky a štartovné:
štartovné 10,-€ za súťažiaceho, kameraman 0,-€ - splatné pri registrácií družstiev v manifeste
Ceny leteniek sú stanovené podľa cenníka na www.skyboogie.sk v deň usporiadania súťaže. Cena
letenky pre kameramana 0,-€. Registračný poplatok v manifeste organizátora zoskokov 7,-€ -platí
na celú sezónu.




Hlavný rozhodca:
Jana Matejkinová - medzinárodný rozhodca FAI
Za organizátora: Peter

Novák

