
PROPOZICE – MLADOBOLESLAVSKÝ POHÁR 2011 

 

„MLADOBOLESLAVSKÝ POHÁR“ 

- 1 - 

X. ročník 
 

 
PARAŠUTISTICKÉ SOUTĚŽE V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ 

 
 
 
 

 
 

MLADOBOLESLAVSKÝ 
POHÁR 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

MLADÁ BOLESLAV – FARMA PCT PTÝROV 
 

17. – 19. 6. 2011 
 

 
 

 
 


 

 



PROPOZICE – MLADOBOLESLAVSKÝ POHÁR 2011 

 

„MLADOBOLESLAVSKÝ POHÁR“ 

- 2 - 

      V souladu se sportovním řádem FAI a se souhlasem Parašutistické komise 
Aeroklubu České republiky pořádá Aeroklub Mladá Boleslav ve dnech  17.–19.6. 
2011 X. ročník parašutistické soutěže v přesnosti přistání jednotlivců a družstev -  
„MLADOBOLESLAVSKÝ POHÁR“. Soutěž je zařazena do ČESKÉHO POHÁRU 
V PARAŠUTISMU 2011. 
 
 
 
Důležité úvodní informace 
 
I když se to může na první pohled zdát divné, tak letošní ročník soutěže nebude mít 
nic společného s prostory letiště, neboť se vše odehraje v prostorách nově 
vybudované farmy (jízdárny) PCT Ptýrov, která se nachází na okraji Českého ráje, a 
to kousek od dálnice vedoucí z Mladé Boleslavi do Mnichova Hradiště. Více 
informací o místu konání na www.farmaptyrov.cz. Do tohoto krásného areálu 
budeme nejen skákat, ale budeme zde po dobu konání soutěže i bydlet, stravovat se 
atd.  
 
Přesto, že soutěž bude kompletně probíhat mimo letiště, není třeba se obávat 
jakéhokoli omezeného prostoru, neboť areál se nachází v naprosto bezpečném a 
neomezeném prostoru pro seskoky.  
 
Letadla budou startovat a přistávat nedaleko doskokové plochy (na asfaltové 
práškařské dráze), aby nebyla negativně ovlivněna cena seskoků. 
 
Souběžně s naší soutěží bude v areálu start a cíl orientačního cyklistického závodu 
(více informací k této akci na www.bakovdevils.cz). 
 
Není třeba se bát s sebou vzít i rodinné příslušníky, neboť kromě uvedených závodů 
ve velmi pěkném areálu s kompletním zázemím, mohou absolvovat vyjížďku na koni 
nebo na kole v Českém ráji, případně se mohou rovnou zúčastnit cyklistického 
orientačního závodu. 
 
V sobotu večer proběhne přímo v areálu hodnotná kulturní akce. 
 
Veškeré aktuální informace k soutěži v přesnosti přistání „Mladoboleslavský pohár“ 
(včetně map a fotografií místa konání) budou uveřejňovány na 
www.boleslavskypohar.estranky.cz 
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Cíle soutěže 
 
 vyhodnotit tři nejlepší jednotlivce 
 vyhodnotit nejlepší ženu  
 vyhodnotit nejlepšího „veterána“ (ročník narození 1961 a starší)  
 vyhodnotit nejlepšího juniora (ročník narození 1989 a mladší) 
 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 2011 

 
 
Všeobecná ustanovení 
 

 Pořadatelem soutěže je Aeroklub Mladá Boleslav. 
 Soutěž se koná ve dnech  17.-19.6.2011. 
 Jedná se o otevřenou soutěž pro parašutisty kategorie "B" a vyšší (sportovci 

kat. „B“ musí mít s sebou instruktora). 
 Jde o soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců, mužů i žen. 
 Přihlášky do soutěže (včetně požadavků na ubytování) zasílat nejpozději do 

5.6.2011 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 farmy PCT Ptýrov v pátek dne 
17.6.2011 od 17.00 do 20.30 hod. Po předchozí domluvě je možno i v sobotu 
dne 18.6.2011 od 07.00 – 07.30 hod. 

 V pátek dne 17.6.2011 budou od 12:00 hod. přímo v areálu farmy PCT Ptýrov 
organizovány tréninkové seskoky.  

 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 250,- Kč až 270,- Kč, platba bude požadována 
v hotovosti. 

 Ubytování ve vlastních stanech v areálu farmy PCT Ptýrov – zdarma. 
 Ubytování v penzionu na farmě PCT Ptýrov – 500,-Kč za osobu – se snídaní. 
 Stravování přímo v areálu farmy PCT Ptýrov, sobotní společnou večeři hradí 

pořadatel. 
 Balící stoly pořadatel nezajišťuje. 
 Pořadatel zajišťuje přepravu soutěžících z místa doskoku do místa startu 

letadla.  
 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 800m-1000m ve 
tříčlenných 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 2cm. 

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

 Snahou pořadatele bude ukončení soutěže v sobotu dne 18.6.2011 
s vyhlášením výsledků téhož dne večer (pokud bude reálné provést všechny 
soutěžní seskoky). Jinak bude v soutěži pokračováno i v neděli 19.6.2011, 
s vyhlášením výsledků do 14.00 hod. 

 Tréninkové a soutěžní seskoky budou prováděny z letounu An-2 nebo ze dvou 
letounů L-60S Brigadýr (popřípadě z letounu Cessna 206). 

 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“, nejlepší junior a tři 
nejlepší družstva obdrží poháry. Dále tři nejlepší jednotlivci, nejlepší žena, nejlepší 
„veterán“, nejlepší junior a nejlepší družstvo obdrží finanční prémii. Mimo to budou ze 
všech soutěžících vylosováni tři, kteří obdrží věcné ceny.   
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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 čísli, 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 17.6.2011 12:00 - 19:00 hod. - tréninkové seskoky 
                                  18.00 - 20.30 hod. - prezentace 

od 21:00 hod. - rozprava rozhodčích 
 

 Sobota 18.6.2011 07:00 - 07.30 hod. - ve výjimečných případech  
  dokončení prezentace  

    08.15 hod.           - nástup, zahájení soutěže 
09.00 - 19.00 hod. - soutěžní seskoky 

                                          od 20.00 hod.     - párty s vyhlášením výsledků soutěže  
  (v případě ukončení soutěže)                         

 
Pokud nebude soutěž v sobotu dokončena: 
 

 Neděle 19.6.2011 08:30 - 13:00 hod.  - soutěžní seskoky  
                                          14.00 hod.            - vyhlášení výsledků 

 

 
ZMĚNA ČASOVÉHO PLÁNU VYHRAZENA 

 
 
 

 
Ředitel soutěže: Václav Volf 
 
Hlavní rozhodčí: Luděk Dopirák 

 
 


