Cíl soutěže
Otevřené mistrovství ČR v parašutismu - klasické disciplíny
●
●
●

určit vítěze v disciplíně IA (individuální akrobacie) – muži, ženy
určit vítěze v disciplíně PP (přesnost přistání) – družstva, muži, ženy, junioři, juniorky
určit vítěze CP (celkové pořadí) – muži, ženy

Beskydský pohár
●
●

určit vítěze 50. ročníku v disciplíně PP (přesnost přistání) – družstva, jednotlivci,
kadeti
soutěž je součástí MP (Moravského poháru)

Místo konání
Veřejné vnitrostátní letiště Frýdlant nad Ostravicí (AD LKFR – Frýdlant radio 123,5 MHz)

Program
Středa 16. 7. 2014
18:00 – 20:00
20:30

prezentace soutěžících - disciplína IA – MČR KD
losování – disciplína IA – MČR KD

Čtvrtek 17. 7. 2014
09:00 – 10:00
10:30
11:00 – 20:00
18:00 – 20:00
20:30

technická konference - disciplína IA – MČR KD
oficiální zahájení – disciplína IA – MČR KD
soutěžní seskoky – disciplína IA – MČR KD
prezentace soutěžících a družstev – disciplína PP – MČŘ KD
prezentace soutěžících a družstev – disciplína PP – Beskydský pohár
losování – disciplína PP – MČŘ KD a PP – Beskydský pohár

Pátek 18. 7. 2014
08:00 – 09:00
09:00 – 20:00

oficiální zahájení – disciplína PP – MČR KD, Beskydský pohár
náhradní termín pro disciplínu IA – MČR KD
soutěžní seskoky – disciplína PP – MČR KD, Beskydský pohár

Sobota 19. 7. 2014
08:00 – 19:00
20:00
21:00

náhradní termín pro disciplínu IA – MČR KD
soutěžní seskoky – disciplína PP – MČR KD, Beskydský pohár
v případě ukončení soutěžních disciplín - slavnostní vyhlášení
výsledků jednotlivých disciplín – MČR KD, Beskydský pohár
večerní společné posezení – raut, občerstvení

Neděle 20. 7. 2014
08:00 – 14:00
15:00

náhradní termín pro disciplínu IA – MČR KD
náhradní termín pro disciplínu PP – MČR KD, Beskydský pohár
náhradní termín pro závěrečné vyhlášení výsledků jednotlivých
disciplín – MČR KD, Beskydský pohár

V případě nepředvídatelných událostí se program soutěže bude řídit dle rozhodnutí
ředitele soutěže.

Technické podmínky soutěže
●
●
●
●
●

soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto
propozic
seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, disciplína PP bude měřena
pomocí elektronického disku do 16 cm se středem o průměru 2 cm
soutěžní seskoky na přesnost přistání budou prováděny do rychlosti větru 7 m/s
soutěžní seskoky budou prováděny z letounů AN-2 a L-60
minimální kvalifikace pro účast v soutěži je kategorie „A“

Pravidla soutěže
Přesnost přistání – družstva – MČR KD, Beskydský pohár
●
●
●

seskoky tříčlenných družstev z výšky 800 – 1000 m AGL
počet soutěžních kol je 8, minimum pro ukončení soutěže je 5 kol
hodnocení bude provedeno v souladu se Soutěžními pravidly pro klasické disciplíny

Přesnost přistání – jednotlivci – MČR KD, Beskydský pohár
●
●
●
●
●
●

základní počet soutěžních kol je 8, minimum pro ukončení soutěže je 5 kol (výsledky
budou převzaty z hodnocení soutěže družstev)
soutěž jednotlivců Beskydského poháru bude vyhodnocena na základě výsledků
soutěže družstev
nejlepších 50% soutěžících po základní části MČR KD (8 kol) pokračuje
v semifinálovém kole
nejlepších 50% soutěžících po semifinálovém kole MČR KD pokračuje ve finálové
kole
semifinálové a finálové seskoky budou provedeny jako seskoky jednotlivců po
dvojicích
hodnocení bude provedeno v souladu se Soutěžními pravidly pro KD

Individuální akrobacie – MČR KD
●
●
●

počet soutěžních kol je 4, minimum pro ukončení soutěže je 1 kolo
bodovým hodnocením je čas v sekundách a setinách sekund potřebný k provedení
komplexu figur plus trestné časy udělené za nesprávné provedení tohoto komplexu
hodnocení bude provedeno v souladu se Soutěžními pravidly pro KD

Protest
●
●
●

protest musí být doručen výkonnému řediteli soutěže do 60 minut od vzniku sporné
události písemně s odvoláním se na článek sportovního řádu, který byl porušen
poplatek za podání protestu činí 500,- Kč
v případě uznání protestu bude poplatek vrácen zpět

Výsledkové listiny
●
●

v průběhu soutěže budou výsledky průběžně publikovány v tištěné podobě na
vývěsné tabuli
po ukončení soutěže bude výsledková listina publikována elektronicky na stránkách
www.akfrydlant.cz a www.aecr.cz

Přihlášky
Závazné přihlášky k účasti na soutěž musí být doručeny do 11. 7. 2014 (nejpozději v rámci
prezentace).
Elektronicky: http://para.akfrydlant.cz/prihlaska/

Poštou:

Aeroklub Frýdlant n. O.
P. O. Box 16
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Ceny
●

●
●

startovné
500,- Kč
Startovné je nutno uhradit do 15. 7. 2014 na účet Aeroklubu Frýdlant n. O.
168 530 9389 / 0800 (do zprávy uveďte „PARA startovné + jméno“)
nebo v hotovosti při prezentaci.
seskoky IA
580,- Kč/seskok
seskoky PP
320,- Kč/seskok

Cena za seskoky pro účastníky ČP a MP, kteří se zúčastnili do termínu konání MČR
nejméně dvou soutěží zařazených do těchto pohárů budou upraveny s ohledem na
přidělenou dotaci AeČR.
Částky za seskoky budou hrazeny v hotovosti na závěr dle skutečně provedených seskoků,
a to včetně opakovacích seskoků, za které není odpovědný pořadatel.

Infrastruktura soutěže
Ubytování
●
●

na letišti bude pořadatelem připraven kemp (možnost stanování / obytný přívěs)
s možností elektrické přípojky + WIFI
80,- Kč/osoba/den
ubytování v blízkém okolí:
◦ http://www.naharcovne.cz
◦ http://www.rsbudoucnost.cz
◦ http://www.podborovou.cz/
◦ http://www.rajskabouda.cz/
◦ http://www.malenovice.com/

Stravování
●

na letišti bude pořadatelem zajištěna možnost celodenního stravování

Ostatní
●
●
●
●
●

při prezentaci jsou soutěžící povinni předložit platné doklady parašutisty a dokladů
padákových kompletů (včetně pojištění)
vedoucí družstev jsou zodpovědni za kompletní výstroj a chování členů svých
družstev v průběhu soutěže
parašutisté se sportovní licencí „A“ a „B“, musejí mít v družstvu instruktora
pořadatel nezajišťuje náhradní díly ani pomůcky k balení
vyhodnocení Beskydského poháru se týká pouze soutěžících přihlášených do ČP
nebo MP

Personální zajištění organizace soutěže
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Čestný ředitel
Výkonný ředitel
Výpočtové středisko
Řídicí seskoků
Hlavní rozhodčí
Starší disciplíny IA
Starší disciplíny PP
Rozhodčí
Jury

Helena Pešatová
Pavel Mlýnek
Jan Skapa
Hana Moudrá
Jaroslav Rychtařík
Ctibor Vach
Jiří Dvořák
stanoví hlavní rozhodčí
bude ustanovena před zahájením soutěže (tříčlenná)

Kontakt na organizátora
●
●

Pavel Mlýnek
mobil: 608 749 375
Radomír Foldyna
mobil: 777 000 494
Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí
P. O. Box 16
Lubno 191
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

e-mail: para@akfrydlant.cz
e-mail: info@akfrydlant.cz

