1. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY VE WINGSUIT FLYING

DZ Prostějov 10.7.-13.7.2018

V souladu se sportovním řádem FAI a na základě souhlasu odborné parašutistické
komise AeČR pořádá ČESKÁ PARAŠUTISTICKÁ ASOCIACE z.s. společně s JUMPTANDEM s.r.o. 1. mistrovství České republiky ve wingsuitflying v disciplínách
• performance
• acrobatics

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
1. otevřené mistrovství České republiky ve wingsuitflying se bude konat ve dnech
10.-13.7. 2018
Letiště Prostějov – Dropzona JUMP-TANDEM®.

CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je určit Mistra České republiky a absolutního vítěze v disciplíně Wingsuit performance a Mistra České republiky a absolutního vítěze v disciplíně Wingsuit - acrobatics,
zvýšit úroveň a porovnat sportovní výkonnost závodníků ve světovém měřítku.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Soutěž se bude řídit pravidly FAI: “FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE
Competition Rules for Wingsuit Flying 2017 Edition Effective 1 March 2017” pokud nebudou
tyto nahrazeny do doby konání soutěže novějšími.

PERFORMANCE
Soutěžící provede celkem 3 kola po třech úlohách.
Minimální počet kol pro ukončení a vyhlášení vítězů je stanoven na 1 (jedno).
Soutěžící jsou povinni být vybaveni PLD (Position Logging Device) dle regulí FAI.
(Organizátor doporučuje jednotku FlySight se kterou jsou zkušenosti ze všech dosavadních
soutěží FAI 1. kat.).
Seskoky budou probíhat z geometrické výšky 12000ft-12500ft. Změna výšky z
meteorologických důvodů, či jiných důvodů uvedených ve FAI CR a dle těchto pravidel
vyhrazena.
Hodnocení bude probíhat z dodaných záznamů oficiálního PLD podle sportovního řádu FAI
se zapracovanými změnami. Hodnocení budou provádět delegovaní rozhodčí.
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ACROBATICS
Soutěžní družstva provedou celkem 7 soutěžních kol.
Minimální počet kol pro ukončení a vyhlášení vítězů je stanoven na 1 (jedno).
Seskoky budou probíhat z výšky max. 12500ft. Změna výšky z meteorologických důvodů, či
jiných důvodů uvedených ve FAI CR a dle těchto pravidel vyhrazena.
Hodnocení bude probíhat z dodaných videozáznamů podle sportovního řádu FAI se
zapracovanými změnami. Hodnocení budou provádět delegovaní rozhodčí.
Pro hodnocení obou disciplín bude použit SW systém OmniSkoreHD nebo ParaLog.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín přihlášek: přihlášky musí být vyplněny a odeslány na emailovou adresu organizátora
nejpozději do 10.6.2018.
Úhrada startovného: startovné v plné výši musí být uhrazeno nejpozději do 10.6.2018 a to
buď hotově na dropzoně JUMP-TANDEM v Prostějově a nebo na účet 2900088641/2010 (do
zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno).
Registrace závodníků a týmů bude probíhat do úterý 10.7.2018 do 19:00 hodin.
Dive Pool: zveřejnění soutěžních sestav pro disciplínu ACROBATICS proběhne v úterý
10.7.2018 v 19:30 hodin.
Kritéria pro účast: zúčastnit se může závodník min. kategorie B, který řádně vyplní
přihlášku, předloží ke kontrole platnou licenci (průkaz sportovce), osvědčení o zdravotní
způsobilosti, záznamníky HP, ZP, postroje a pojištění padáku. Všichni skákající musí být
vybaveni přístrojem AAD.
Startovné pro disciplínu performance činí 2 500 Kč (v případě přidělení dotace bude
hrazeno z prostředků AeČR).
Startovné pro disciplínu acrobatics činí 1 500 Kč za každého člena týmu (v případě přidělení
dotace bude hrazeno z prostředků AeČR).
Cena za seskok je 750,- Kč. Seskok musí být uhrazen vždy nejpozději 20 min. před daným
startem (v případě přidělení dotace bude cena ponížena o prostředky z AeČR).
Protesty je možno podat pouze s uvedením článku sportovního řádu FAI který byl porušen
spolu s vkladem 1000,- Kč jury. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
Ubytování: požadavky na ubytování zasílejte emailem na sport@jump-tandem.cz nebo
volejte +420 724 313 414. Možnost ubytování přímo na letišti, kapacita cca 50 lůžek.
Ubytování poskytujeme formou první příchozí, první obsloužený. Cena za místo v ubytovně
je 270,- Kč. Cena za spaní v kempu je 70,-Kč.
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PROGRAM

Úterý 10.7.2018
09:00 – SS

tréninkové seskoky z L-410

letiště Prostějov

10:00 – 19:00

registrace soutěžících

manifest

19:30

vylosování sestav v disciplíně Acrobatics

manifest

soutěžní seskoky

letiště Prostějov

soutěžní seskoky

letiště Prostějov

08:00 – 16:00

soutěžní seskoky

letiště Prostějov

19:00

ceremoniál a vyhlášení mistrů ČR a absolutních
vítězů v disciplínách performance a acrobatics

letiště Prostějov

20:00

banket a závěrečný večírek

letiště Prostějov

Středa 11.7.2018
08:00 – SS

Čtvrtek 12.7.2018
08:00 – SS

Pátek 13.7.2018
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PŘIHLÁŠKA PERFORMANCE
1. otevřené mistrovství České republiky ve Wingsuit Flying - PERFORMANCE
Prostějov 10.7. – 13.7.2018

Soutěžící 1
Jméno Příjmení
Licence číslo
Počet seskoků
Kategorie
Číslo pojištění
Datum zabalení ZP
Instruktor
Podpis

PŘIHLÁŠKA ACROBATICS
1. otevřené mistrovství České republiky ve Wingsuit Flying - ACROBATICS
Prostějov 10.7. – 13.7.2018
Název :
Družstvo
Soutěžící 1

Soutěžící 2

Kameraman

Jméno Příjmení
Licence číslo
Počet seskoků
Kategorie
Číslo pojištění
Datum zabalení ZP
Instruktor
Podpis

přihlášku zašlete nejpozději do 10.6.2018 na adresu sport@jump-tandem.cz
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