Svaz motorového paraglidingu
FREE FLY MPG
PROSTĚJOV

PROPOZICE SOUTĚŽE PPG
4. 4. - 6. 4.2008
nebo: 11.-13. 4. 2008 ( v případě,že se zruši prní termín)

Organizátor
PARAMOTOR CLUB PROSTĚJOV
@
ADRENALINSPORT KLUB PROSTĚJOV
Cíl soutěže
à
à
à
à

Místo konání
Datum
Program

určit vítěze v disciplínách PPG
vytvořit nové rekordy v disciplínách
umožnit zúčastněným sportovcům výměnu zkušeností
propagovat PPG a zvýšit jeho kredit mezi veřejností

PROSTĚJOV letiště Stichovice

4. 4. - 6. 4. 2008
-sraz účastníků a prezentace 4. 4. 2008 do 22°°
-přidělení startovních čísel proběhne do 23°°hod.
-22°° úvodní breafing a určení disciplíny pro další den
-zahájení soutěže 5. 4. 2008 rano
-ukončení soutěže 6. 4. 2008 do 14°°

Padák-krosna
Počet kol

Při registrací kontrola tech.průkazu k sport.zařízení ( tech.přejímka strojů)
à
à
à
à

2 soutěžné dni pro všechny,max kol co umožní počasí
minimální počet kol - 3 na určení vítěze
pro vypsanou disciplínu je min. 50 % registrovaných pilotů pro uznáni kola
pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu po poradě s JURI

Hodnocení
Povinná výbava

hodnocení disciplín SPORTOVNÍM KODEXEM FAI
?????

Poplatky-startovné

na soutěžícího 400,- CZK - profi třída 200,- CZK - amatér

Určení vítěze
à

Protesty

vítězem se stává pilot s největším počtem bodů ze všech disciplín
Protest je možno spolu s uvedením konkretního bodů daných propozic a článkem
sportovního řádu FAI, jenž byl porušen, předat hlavnímu rozhodčímu(ředitel)
písemnou formou spolu s vkladem 500,- CZK do jedné hodiny po ukončení disc.a
vyvěšení předběžných výsledků, jenž je důvodem protestu. V případě neuznání
protestu, propadá vklad ve prospěch pořadatele.
vítězové obdrží věcné ceny

Odměny-ceny
Poznámka

-platnou licenci a tech.průkazy
-ubytování lze rezervovat u pořadatele nebo samostatně, stravování na letišti nebo ve
městě
-přihlášky do soutěže a ubytování zasílejte na adresu:
falconair@quick.cz

Ředitel soutěže :

Jaroslav Koribský.

Delegát: Radim Frank
Pomocníci:

členové clubu,rodinný příslušnící

Organizátor: ADRENALINSPORT KLUB
PROSTĚJOV

PARAMOTOR CLUB
PROSTĚJOV

KONTAKT: Jan Šedivý:+420 777 009571, skype:jansedivy22

