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      V souladu se sportovním řádem FAI a se souhlasem Parašutistické komise 
Aeroklubu České republiky pořádá Aeroklub Mladá Boleslav ve dnech  31.8.–2.9. 
2012 XI. ročník parašutistické soutěže v přesnosti přistání jednotlivců a družstev -  
„MLADOBOLESLAVSKÝ ŽEJDLÍK“. Soutěž je zařazena do ČESKÉHO POHÁRU 
V PARAŠUTISMU 2012. 
 

 
Cíle soutěže 
 
 vyhodnotit tři nejlepší jednotlivce 
 vyhodnotit nejlepší ženu  
 vyhodnotit nejlepšího „veterána“ (ročník narození 1962 a starší)  
 vyhodnotit tři nejlepší družstva 

 
 přispět ke zvýšení úrovně sportovního parašutismu 
 porovnat výkonnost sportovních parašutistů 
 upevnit kamarádské a přátelské vztahy mezi sportovci 
 propagovat parašutismus před veřejností 
 získat výsledky pro ČESKÝ POHÁR 2012 

 

 
Všeobecná ustanovení 
 

 Pořadatelem soutěže je Aeroklub Mladá Boleslav. 

 Soutěž se koná ve dnech 31.8.- 2.9. 2012. 

 Jedná se o otevřenou soutěž pro parašutisty kategorie "B" a vyšší. 

 Jde o soutěž čtyřčlenných družstev a jednotlivců, mužů i žen. 

 Přihlášky do soutěže (včetně požadavků na ubytování) zasílat nejpozději do 
24.8.2012 na e-mail: paramb.volf@seznam.cz (volnou formou), případně 
volat na tel. č. 777314455. Jelikož na počet závodníků je vázána řada faktorů, 
je skutečně důležité zaslání informace o účasti předem (platí zde pravidlo – 
čím dříve, tím lépe). 

 Prezentace závodníků proběhne v areálu letiště AK Mladá Boleslav v pátek 
dne 31.8.2012 od 17:00 do 20:00 hod. Po předchozí domluvě je možno i 
v sobotu dne 1.9.2012 od 07:00 – 08:00 hod. 

 Startovné ve výši 400,-Kč se hradí v hotovosti při prezentaci, kde bude 
kontrolována platnost průkazu parašutisty a doklady od padáku, včetně 
pojištění padáku. 

 Cena seskoku bude maximálně 290,- Kč, platba v hotovosti. 

 Ubytování ve vlastních stanech v areálu letiště – zdarma. 

 Ubytování v ubytovně hotelového typu (sociální zařízení na pokoji) – 200,- Kč 
za osobu a noc. Ubytovací kapacita se nachází hned u vjezdu na letiště. 

 Stravování přímo v areálu letiště. 

 Balící stoly pořadatel nezajišťuje. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic dle operativní situace, po 
dohodě s hlavním rozhodčím a kapitány družstev 
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Soutěžní disciplína – technická ustanovení 
 

 Seskoky na přesnost přistání budou prováděny z výšky 900 – 1000 metrů, v 
čtyřčlenných družstvech, pořadí družstev bude určeno losem pořadatelem 
soutěže a zůstává neměnné po celou soutěž. Družstva mohou být smíšená. 
V případě, že některé družstvo nebude úplné, mohou jej doplnit zbylí 
soutěžící, pokud tak neučiní, pořadatel si vyhrazuje právo sestavit takové 
družstvo sám. 

 Do výsledků družstev i jednotlivců se započítávají všechny výsledky 
z ukončených soutěžních kol. 

 Soutěžní seskoky budou prováděny do síly větru 7 m/s, směr bude ukazován 
větrným rukávem, rychlost měřena anemometrem.  

 Měření bude prováděno do jednoho metru od středu, do 16cm bude měření 
elektronické. Bude použito molitanové doskočiště odpovídající předpisům a 
elektronický disk se středem o průměru 2 cm. 

 Bude provedeno 6 soutěžních kol. Soutěž je možné uzavřít po nejméně 3 
dokončených kolech. 

 Snahou pořadatele bude ukončení soutěže v sobotu dne 1.9.2012 
s vyhlášením výsledků téhož dne večer (pokud bude reálné provést všechny 
soutěžní seskoky). Jinak bude v soutěži pokračováno i v neděli 2.9.2012, 
s vyhlášením výsledků do 14.00 hod. 

 Soutěžní seskoky budou prováděny z letounu An-2 a/nebo Cessna 206 (tento 
stroj je pro šest parašutistů, pro zvýšení komfortu soutěžících však bude 
v letounu vždy jen jedno družstvo, tedy čtyři parašutisté).  

 Seskoky budou prováděny v souladu se směrnicí V-PARA-1 a se SŘ FAI. 
 Jsou povoleny pouze padáky typu „křídlo“, vhodné pro přesnost přistání. 

 

 

Stanovení vítězů 
 
Vítězem soutěže na přesnost přistání jednotlivců i družstev se stává 
parašutista/družstvo s nejnižším součtem vzdáleností od středu ze všech 
provedených a ukončených soutěžních kol. V případě rovnosti rozhodne vyšší počet 
dosažených nul, dále větší počet lepších výsledků. U jednotlivců na medailových 
místech, v případě rovnosti nul, rozhodne rozskok. V případě, že toto nebude možné 
provést, bude rozhodnuto v souladu se SŘ FAI.  

 

 

Ceny pro vítěze a účastníky 
 
     Tři nejlepší jednotlivci, nejlepší žena, nejlepší „veterán“ a tři nejlepší družstva 
obdrží medaile a věcné ceny. Pro všechny v sobotu rožněná vepřová kýta a krůtička.  
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Protesty 
 
Protest je nutno podat písemně hlavnímu rozhodčímu, s vkladem 500,-Kč a 
s uvedením článku SŘ FAI, případně jednotlivých bodů daných propozic, kde došlo 
k porušení a to do 30min po události, která je důvodem k protestu. 
 
Ředitel soutěže (nemá hlasovací právo) předsedá JURY, která bude složena 
z kapitánů družstev s lichými startovními čísly, vyjma kapitána družstva, kterého se 
protest týká. Hlasování o protestu je tajné, rozhodnutí je dáno prostou většinou 
hlasů. V případě nerozhodného výsledku hlasů je protest zamítnut.      
 
V případě neuznání protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele. 

 

 

 

Časový plán soutěže 
 

 Pátek 31.8.2012 18:00 – 20:30 hod. - prezentace 
16:00 – 19:00 hod.  - tréninkové seskoky 
od 21:00 hod. - rozprava rozhodčích 
 

 Sobota 1.9.2012 07:00 – 08:00 hod. - ve výjimečných případech  
  dokončení prezentace  

    08:30 hod.           - nástup, zahájení soutěže 
09:00 –19:00 hod. - soutěžní seskoky 

                                           
Pokud nebude soutěž v sobotu dokončena: 
 

 Neděle 2.9.2012 08:00 - 13:00 hod.  - soutěžní seskoky  
                                          14.00 hod.            - vyhlášení výsledků 

 

 
ZMĚNA ČASOVÉHO PLÁNU VYHRAZENA 

 
 
 

 
Ředitel soutěže: Václav Volf 

 
Hlavní rozhodčí: Luděk Dopirák 

 

 


