Cíl soutěže
- určit vítěze soutěže pro r. 2020
- porovnat výkonnost mezi sportovci v jednotlivých disciplínách
- propagovat parašutismus před veřejností
- získávat a vyměňovat si zkušenosti, znalosti a informace
- zlepšovat metody rozhodování v praxi
Soutěžní disciplíny
A/ Přesnost přistání jednotlivců (AL) – čtyři soutěžní seskoky padákem
přistát co možná nejblíže ke středu cíle

B/ Lyžování jednotlivců - tři jízdy slalomu
projet vytyčenou trasu v co možná nejrychlejším čase
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Datum a místo konání
1.3.2020 Ski Areál Šacberk – disciplína Ski – slalom (06:30 h)
6.6.2020 letiště Jihlava – disciplína AL, seskoky na přesnost přistání
Pořadatel
SVP 058 Aeroklub Jihlava
Aeroklub Jihlava z.s.
Henčov 61
586 01 Jihlava
Tel.: +420 604 820 491, E-mail: jsturc@gmail.com

Rozhodčí
Slalom: Martin Kachlíř
Seskoky: Jaroslav Novák (HZ),
Soutěž bude řízena podle těchto propozic a všichni účastníci akceptují tato pravidla:
- pořadí soutěžících při všech disciplínách bude určeno losováním
- každá disciplina bude zahájena při minimálním počtu tří soutěžících a ve
stanoveném termínu
- do soutěže budou připuštěny pouze padáky s platnými Technickými průkazy
- soutěž AL proběhne v rámci soutěže „Pohár Vysočiny“
Přesnost přistání jednotlivců (AL)
- seskoky padákem budou provedeny dle platných předpisů
z letounu L-60S nebo AN-2,
- výsadek bude tříčlenný,
- měření se provádí do 5 m a síly větru 7m/s,
- výška seskoku 900 m s výdrží do 5 sec
Hodnocení
AL - Přistávací terč je tvořený středem o průměru 2 cm vyznačeným na doskokové
matraci s elektronickým měřením do 16 cm a ručním měřením do 2,5 m.
Jeden centimetr je roven jednomu bodu.
Ski - Čas každé jízdy slalomu bude měřen v sekundách a setinách sekund
- čas ze slalomu bude převeden na body, které korespondují s centimetry v AL
- do celkového výsledku se započítá součet časů 3 jízd.
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- za každých 0,32 sekundy, o které je soutěžící pomalejší, než součet časů vítěze,
obdrží 5 bodů. Udělené body jsou rovné času, o který byla jízda pomalejší než
nejrychlejší jízda, děleno 0,32 x 5 a zaokrouhleno na celé číslo (0,49 zaokrouhleno
dolů, 0,50 zaokrouhleno nahoru)
- každý závodník, který neodstartuje startovní brankou, když je o to požádán nebo je
diskvalifikován nebo vzdal, v dané jízdě bude bodován 100 body
- jeden bod v lyžařské disciplíně je roven jednomu centimetru v disciplíně AL
Startovné
-

startovné ve výši 50 Kč v hotovosti při prezentaci před disciplinou Ski,
platba za provedené seskoky v hotovosti dle ceníku AKJi
(ze startovného jsou hrazeny náklady na technické zabezpečení disciplin)
Určení vítěze soutěží

Obě soutěžní disciplíny budou vyhodnoceny samostatně
Celkově, budou hodnoceni pouze soutěžící, kteří se zúčastní obou disciplin Ski a AL
-

-

soutěžící s nejnižším celkovým počtem bodů nebo časem, co je vhodné pro
úplná kola přesnosti přistání nebo jízdy na lyžích je vítězem příslušné
disciplíny
součty celkových bodových hodnocení ze všech disciplin jsou použity k určení
konečného pořadí jednotlivců
celkový vítěz bude určen s celkovým nejnižším součtem bodů z obou disciplin
Protesty

Podané písemně do 30 min od předmětného sporu s vkladem 500 Kč do rukou
hlavního rozhodčího. V případě neuznání protestu vklad propadá ve prospěch
pořadatele.
Přihláška do soutěže
Přihlášku do soutěže zaslat do 12. 01. 2020 na E-mail: jsturc@gmail.com
Jméno

rok naroz.

Místo bydliště
(město)
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Typ padáku

