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Zadeva:   prijava na RAZPIS za organizacijo državnih prvenstev v letu 2011 

 

                 DRŽAVNO PADALSKO PRVENSTVO V SKUPINSKIH LIKOVNIH SKOKIH 4W 2011 

 

- Naziv organizatorja:  PADALSKO DRUŠTVO XTREME-SKYDIVING 

- Naziv tekmovanja: DP V SKUPINSKIH LIKOVNIH SKOKIH 4-WAY 

- Kraj tekmovanja: LETALIŠČE SLOVENJ GRADEC 

- Datum tekmovanja in program tekmovanja po dnevih:  

1.dan:  petek, 02.09.2011  

              13.00 (možnost treninga prijavljenih ekip) 

              19.00 (urejanje prijavne dokumentacije) 

              19.30 (žreb likov) 

2. dan: sobota, 03.09.2011 

              08.00 – sončnega zahoda (izvajanje tekmovalnih skokov) 

3.dan: nedelja, 04.09.2011 

               08.00 – 16.00 (izvajanje tekmovalnih skokov) 

               17.00  (razglasitev zmagovalcev in podelitev medalj) 

       -      Rok za prijavo ekip za razpisano tekmovanje: 01.09.2011 do 12.00 ure 

       -      Maksimalno število tekmovalcev: 10 ekip 

       -      Rok za plačilo organizacijske tekmovalne takse in bančni račun, na katerega se takse vplačajo: 

               01.09.2011 (TRR – (SI56 0417 3000 1494 188 NKBM ali organizatorju na dan tekmovanja) 

       -       Višina organizacijske tekmovalne takse in kaj vsebuje: 

               Tekmovalna taksa ekipo (5 članov) znaša: 200,00 EUR 

               Stroški, ki so zajeti v ceno:   prijava tekmovanja, najem reševalnega vozila, uporaba letališča, 

prehrana za tekmovalce, sodnike in letalsko posadko, spominska darila za tekmovalce, 

sodnike in letalsko posadko, ostali organizacijski stroški. 

- Cena posameznih skokov: 

posameznik: v primeru komercialnega letala cena skoka 25 EUR 
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 - Tekmovalni pravilnik in število skokov za posamezne discipline:  po FAI pravilniku za 4-way: 6 

skokov (v primeru, da bodo vremenske razmere dovoljevale 8; regularnost tekmovanja je 

dosežena s 50% izvedenimi skoki (4) 

- Predlagan glavni sodnik: Petra Rozman 

- Predlagano število sodnikov: 1 (2) 

- Katero opremo bo uporabljal za sodniško ocenjevanje nastopov tekmovalcev (oprema za 

snemalce): kamera AIR to AIR 

- Informacije o možnosti namestitve in prehrane v času tekmovanja: brezplačno kampiranje na 

letališču Slovenj Gradec in možnost nastanitve v bungalovih ali hotelu na isti lokaciji; 

prehrana za tekmovalce, sodnike in letalsko posadko na letališču (všteta v znesek tekmovalne 

takse), za goste in obiskovalce v letališkem hotelu 

 

 

              Organizator bo spoštoval naslednje zahteve PK v zvezi z organizacijo DP: 

 

- Da se izvrši maksimalno število tekmovalnih skokov 

- Da vodstvo tekmovanja ne more biti tekmovalec/i na DP 

- Da je prizorišče jasno označeno z nazivom tekmovanja in da so izobešene zastave države, 

zveze in organizatorja, ter da bo prizorišče primerno urejeno 

- Da se na vidnem mestu tekoče objavljajo rezultati tekmovanja za gledalce in za tekmovalce 

- 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 prisotnost 

 

 

Maribor, 22.11.2010 

 

 

 

 

Za Xtreme-skydiving 

Ljubo MADŽARAC 

 

 

 


