Padalsko društvo Sky Dragons
Gospodinjska ulica 8
1000 Ljubljana
s podporo ekip Sky Dragons, Vešče, Sky Junkies in Unglaublich,
razpisuje

Državno prvenstvo Slovenije v padalstvu za leto 2012
v disciplinah skupinski likovni skoki (4-way) in svobodni let (Freefly)
kraj:
Slovenj Gradec
datum:
30. 8. - 2. 9. 2012
letalo:
Pilatus Porter PC-6
višina odskoka:
4-way: 3050 m
Freefly: 4000 m
število serij:
4-way: 8 serij
Freefly: 7 serij
minimalno število serij potrebnih za veljavnost prvenstva je 5 serij za posamezno disciplino.
tehnologija:
Sojenje poteka na podlagi posnetkov iz zraka (air-to-air), ki jih snemalci oddajo po vsaki seriji. Oddani
posnetki morajo biti v digitalni obliki in neobdelani.
pravilniki:
Tekmovanje bo potekalo po veljavnih športnih pravilnikih FAI in LZS.
cena:
Vsak tekmovalec plača prijavnino in skoke.
- Prijavnina: 30 EUR na tekmovalca (vključuje organizacijo, pristojbine, sojenje, piknik po
zaključku tekmovanja in spominsko majico prvenstva). Tekmovalec plača samo eno prijavnino,
tudi če tekmuje v obeh disciplinah.
- Skoki: cena posameznega skoka po veljavnem ceniku Aviofun (4-way: 3050m, Freefly: 4000m)
rok za prijavo ekip:
Zadnji rok za prijavo ekip je 24. 8. 2012.
postopek prijave:
Predstavnik ekipe pošlje prijavo na elektronski naslov saso.tepina@logos.si. V prijavi navede ime
ekipe in disciplino v kateri bo nastopila. Predstavniku ekipe se nato dodeli dostop do elektronske
prijavnice (google docs spreadsheet), kamor vpiše podateke o tekmovalcih. Na dan tekmovanja
tekmovalci prejmejo izpolnjene prijavnice, ki jih podpišejo.
minimalno število ekip:
Minimalno število prijavljenih ekip za izvedbo tekmovanja je 6 ekip iz treh slovenskih klubov za
posamezno disciplino. V skladu s 2.2.2. točko Splošnega športnega pravilnika LZS, lahko v posebnih
primerih Športna komisija minimalno število tekmovalcev in klubov tudi zmanjša.

vodja tekmovanja:
Brane Hrast
delegat:
Bojan Brgant
vodja sodniške službe:
Dejan Pospiš
program tekmovanja:
- četrtek, 30. 8. 2012
prihod tekmovalcev, pregled dokumentacije padalcev in opreme, trening skoki
20:00 žrebanje tekovalnih likov
- petek, 31. 8. 2012
08:00 pregled dokumentacije padalcev in opreme
09:00 uradna otvoritev tekmovanja
09:30 začetek tekmovanja, skoki do sončnega zahoda
- sobota, 1. 9. 2012
09:00 nadaljevanje s tekmovalnimi skoki do zaključka zadnje serije
18:00 predviden zaključek tekmovanja
20:00 razglasitev rezultatov in podelitev pokalov in medalj
21:00 piknik in zabava za vse padalce
- nedelja, 2. 9. 2012
rezervni dan

Organizator podaja izjavo, da bo spoštoval naslednje zahteve PK v zvezi z organizacijo DP:
-

da se izvrši maksimalno število tekmovalnih skokov,
da vodja tekmovanja ne more biti tekmovalec na DP,
da bo prizorišče jasno označeno z nazivom tekmovanja in da bodo izobešene zastave države
Slovenije, zveze in organizatorja, ter da bo prizorišče primerno urejeno,
da se bodo na vidnem mestu tekoče objavljali rezultati tekmovanja,
da bo v program tekmovanja vključen protokol otvoritve in zaključka tekmovanja in svečane
proglasitve zmagovalcev,
da bo zagotovil primerne medalje in pokale za zmagovalce tekmovanja,
da tekmovanja ne bo odpovedal pred začetkom tekmovanja, razen v primeru višje sile (vojn,
naravne katastrofe, epidemije,ipd.),
da v času tekmovanja ne bo izvajal aktivnosti, ki bi lahko onemogočile normalno izvedbo DP,
da bo zagotovil medijsko pokritost dogodka.

