REGULAMIN
XII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW SPADOCHRONOWYCH W
CELNOŚCI LĄDOWANIA
ŚWIDNIK 2017

ORGANIZATORZY ZAWODÓW:
Związek Polskich spadochroniarzy XXII oddział w Lublinie,
UM Świdnik,
Starostwo Powiatowe w Świdniku,
MOK Świdnik
Organizatorzy zawodów:
Ryszard Koczorowski
Zbigniew Zubkowicz
Piotr Chruściński,Jerzy Płonowski
Waldemar Stefaniak
Bogdan Mitrut

- sędzia główny
- kierownik zawodów
- kierownik skoków
- obsługa finansowa
- obsługa techniczna

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
Lądowisko Świdnik (dawne aeroklubowe)
Termin: 10-11 o6 2017
CEL ZAWODÓW:
 Propagowanie sportu spadochronowego;
 Zainteresowanie szerszego grona mieszkańców miasta Świdnika i regionu
lubelskiego sportem spadochronowym;
 Wyłonienie zwycięzców:
o drużynowych w celności lądowania
o indywidualnych w celności lądowania
o indywidualnych POPS w celności lądowania
o w konkurencji ,,1 METR W CIEMNO’’
o spadochrony szybkie (prezentacja)
MIEJSCE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIE ZAWODNIKÓW:
Hotel Lachówka
ul Budowlana 1
21-045 Świdnik

KOSZTY UCZESTNICTWA:





Opłata startowa
Nocleg
Wyżywienie
Za 1 skok

50 zł
80 zł / 2 doby /
80 zł / 2 doby/
40 zł

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora w terminie do 05. 06. 2017r.
nr konta : 60 1940 1076 3011 0074 0000 0000 lub bezpośrednio przed zawodami
do Waldemara Stefaniaka - skarbnika XXII oddziału ZPS w Lublinie
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW:
 Skoki spadochronowe będą rozgrywane w oparciu o przepisy wykonywania skoków
obowiązujące w Polsce oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 Ilość skoków w konkurencji max 6 kolejek, aby zawody uznać za rozegrane
wszyscy zawodnicy muszą rozegrać minimum 1 kolejkę skoków.
 Środkiem celu jest elektroniczny dysk, który posiada centro 3 lub 2 cm w
kontrastowym kolorze, jego wielkość będzie podana na odprawie technicznej.
 Nie będzie przeprowadzona kolejka skoków treningowych
 Wysokość skoku w przedziale od 800 do 1000 m.
 Kolejność skoków dla zespołów i zawodników startujących indywidualnie zostanie
ustalona losowaniem podczas konferencji technicznej przed rozpoczęciem zawodów
i będzie obowiązywała do zakończenia zawodów z wyjątkiem zmian z powodów
organizacyjnych.
 Przed rozpoczęciem konkurencji i w wypadku przerwy w skokach dłuższej niż 60
minut musi być zrzucona sonda papierowa. Sondę zrzuca nad celem wyznaczony
zawodnik zespołu, który jako pierwszy ma opuścić statek powietrzny.
 Maksymalna prędkość wiatru przy ziemi w celności lądowania będzie ustalona przez
Sędziego Głównego pomiędzy 6 a 8 m/sek i podana do wiadomości zawodnikom
podczas konferencji technicznej.
 Pomiar wyniku w celności lądowania do 100 cm
 Zespół składa się z 3 zawodników i skacze w jednym najściu samolotu.
 Zawodnicy startujący w niepełnym zespole, klasyfikowani będą tylko indywidualnie.
 Zwycięzcą zostaje zawodnik lub drużyna, którzy zdobędą mniejszą liczbę punktów
wynikających z pomiaru miejsca lądowania zawodnika od centralnego punktu koła.
 Jeżeli dwóch lub więcej zawodników lub zespołów ma taki sam wynik po
zakończeniu konkurencji to kolejność miejsc będzie ustalona na podstawie uzyskania
większej ilości wyników minimalnych.

 Klasyfikacje:
- Indywidualna ( dla wszystkich zawodników)
- Indywidualna POPS
- Drużynowa
- 1 metr w ciemno (zasady konkurencji będą omówione na odprawie technicznej).
- spadochrony szybkie (zasady prezentacji zostaną omówione na miejscu)
ORGANIZATOR ZAPEWNIA :







Samolot do zrzutu skoczków
koło gąbkowe do lądowania na celność
elektroniczny przyrząd do pomiaru celności lądowania
wskaźnik kierunku wiatru – rękaw i wstążkę reagującą na wiatr poniżej 2m/s
upominki okolicznościowe dla uczestników zawodów
nagrody dla zwycięzców

WYMAGANE DOKUMENTY:





świadectwo kwalifikacji
ubezpieczenie OC obejmujące skoki spadochronowe
karta zestawu spadochronowego
dokument potwierdzający tożsamość

