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Cíl soutěže 

- určit vítěze soutěže r. 2014
- porovnat výkonnost mezi sportovci 
- propagovat parašutismus a paragliding před veřejností
- získávat a vyměňovat si zkušenosti, znalosti a informace
- zlepšovat metody rozhodování v praxi

Soutěžní disciplína

- soutěžní disciplíny jsou:

A/  Přesnost přistání jednotlivců (AC) – tři soutěžní seskoky padákem

B/  Lyžování jednotlivců - dvě jízdy slalomu

C/  Přesnost přistání s motorovým padákovým kluzákem (PPG) – tři soutěžní lety

 

Účel disciplín

Přesnost přistání: přistát co možná nejblíže ke středu cíle
Lyžování: projet vytyčenou trasu v co možná nejrychlejším čase

Datum a místo konání

Datum přesnosti přistání bude určeno minimálně 14 dní před jejím konáním a 
přihlášeným soutěžícím oznámeno e-mailem nebo SMS. 
16.02 2014 Ski Areál Šacberk – disciplína Ski – slalom
Březen – Květen 2014 letiště Jihlava – disciplína seskoky na přesnost přistání
Březen – Květen letiště Jihlava nebo Přibyslav – přesnost přistání PPG

Pořadatel: 

Středisko Výcviku Parašutistů 014/UCL
Aeroklub Jihlava o.s.
Henčov 61
586 02 Jihlava
Tel.: +420 604 820 491, E-mail: jsturc@gmail.com

Hlavní rozhodčí:
 Slalom: Martin Kachlíř
Seskoky: Jaroslav Novák

Přihláška do soutěže:
Přihlášku do soutěže je možné zaslat do 07.02.2014 na
E-mail: jsturc@gmail.com
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Jméno Datum naroz. Místo bydliště Typ padáku



Technická ustanovení 
Startovné:

startovné ve výši 300 Kč v hotovosti při prezentaci před disciplinou Ski
platba za provedené seskoky v hotovosti, cena za 1 seskok 300 Kč

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

Přesnost přistání jednotlivců (AC)
- seskoky padákem budou provedeny dle platných předpisů z letounu L-60S
- výsadek bude tříčlenný
- měření se provádí do 1 m a síly větru 7m/s
- výška seskoku 900 m s výdrží do 5 sec.

Přesnost přistání s motorovým padákovým kluzákem (PPG)
Soutěž vypsána pouze pro kategorii PF-1
Pilot odstartuje z vyhrazeného decku do určeného vyčkávacího prostoru, v předem 
vylosovaném pořadí, na pokyn rozhodčího, nadlétává nad cílový terč, nad nímž vypne 
motor a zahájí přistávací manévr. Pilot přistává z takové výšky, aby jeho klouzavý let od  
vypnutí motoru do prvního dotyku s terčem, trval nejméně 30sec a současně aby v 
průběhu přistávacího manévru udělal minimálně jednu zatáčku o 360°. Pilot odstartuje 
z vyhrazeného decku do určeného vyčkávacího prostoru. V předem vylosovaném 
pořadí, na pokyn rozhodčího, nadlétává nad cílový terč, nad nímž vypne motor a zahájí 
přistávací manévr. Pilot přistává z takové výšky, aby jeho klouzavý let od vypnutí 
motoru do prvního dotyku s terčem, trval nejméně 30sec a současně aby v průběhu 
přistávacího manévru udělal minimálně jednu zatáčku o 360°. 

Hodnocení pro AC a PPG:
A/ Přistávací terč je tvořený soustřednými kružnicemi, vyznačenými na cílové ploše, s 
průměry 2,4,6 a 8 m a s elektronicky měřeným středem o průměru 16 cm 
Střed elektr. průměru 16 cm 0 bodů 
Kružnice do průměru 1m 100 bodů 
Kružnice do průměru 3 m 200 bodů 
Kružnice do průměru 6 m 300 bodů 
Kružnice do průměru 8 m 400 bodů 
Přistání mimo kružnice 500 bodů 
Dotek rámem nebo jinou části výstroje 500 bodů 
Doba přistání kratší jak 30 sec 500 bodů 
Přistání bez otáčky o 360° 500 bodů

B/ Pro samostatné vyhodnocení AC se měří do 100 cm od 2 cm středu. Do celkového 
hodnocení se počítají body podle A/
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Lyžování jednotlivců
- čas každé jízdy slalomu bude měřen v sekundách a setinách sekund
- čas ze slalomu bude nejprve převeden na body, které korespondují s centimetry v 
přesnosti přistání. 
- každá jízda bude hodnocena odděleně
- za každých 0,32 sekundy, o které je soutěžící pomalejší, než nejrychlejší čas 
v každém kole, obdrží jeden bod. Body, udělené za každou jízdu zvlášť jsou rovné 
času, o který byla jízda pomalejší než nejrychlejší jízda, děleno 0,32 a zaokrouhleno na  
celé číslo (0,49 zaokrouhleno dolů, 0,50 zaokrouhleno nahoru)
- každý závodník, který překročí 150 bodů nebo neodstartuje startovní brankou, když je 
o to požádán nebo je diskvalifikován nebo vzdal, bude bodován maximálně 150 body
- jeden bod v lyžařské disciplíně je roven jednomu centimetru v disciplíně na přesnost 
přistání

Určení vítěze soutěží

Celkově budou hodnoceni pouze soutěžící, kteří se zúčastní disciplin Ski a aspoň jedné 
z disciplin na Přesnost přistání (PPG nebo AC)
Ke stanovení umístění jednotlivce a k určení vítězů v každé disciplíně musí být ukončen 
minimální počet kol 

- soutěžící s nejnižším celkovým počtem bodů nebo časem, co je vhodné pro 
úplná kola přesnosti přistání, 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 počtem bodů v disciplinách:
Para – PPG a Ski 

Protesty

Podané písemně s vkladem 500 Kč do rukou hlavního rozhodčího do 30 min
od předmětného sporu. V případě neuznání protestu vklad propadá ve prospěch 
pořadatele.

Disciplina – střelba z libovolné pistole bude dodatečně zařazena a po vyřešení 
technických záležitostí budou vypsány samostatné propozice.
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