
15. SLOVENSKÁ LIGA 

V PRESNOSTI PRISTÁTIA   
Otvorená súťaž pre slovenských a zahraničných športovcov 

 

www.COMPACT.sk 

 

Prize Money 50€    
 

OFICIÁLNE PROPOZÍCIE PRE ROK 2019 
 

 
1. Organizátor: 

COMPACT Skydive 

AK Prešov 

SNA gen. M.R.Štefánika 

 

2. Riaditeľ súťaže: 

Pre jednotlivé súťaže budú určení riaditelia súťaže predstavení na technickej 

konferencii. 

 

3. Hlavný rozhodca celého ročníka SL 2019: 

Janka MATEJKINOVÁ /v prípade jej neúčastí na niektorej jednotlivej súťaži  určí 

hlavného rozhodcu pre danú súťaž/. 

 

4. Jury: 

Pre celý ročník Slovenskej ligy v PP 2019 je stanovená jury v zložení  Janka 

Matejkinová , Miloš Galád, Dušan Svitek a rozhodujú v sporných prípadoch celého 

ročníka SL 2019. 

Pre jednotlivé súťaže je organizátor povinný zostaviť jury a predstaviť ju na technickej 

konferencii. Jury musí byť trojčlenná v skladbe hlavný rozhodca, riaditeľ danej súťaže 

a ďalší člen. 

Jury je oprávnená rozhodnúť v sporných prípadoch, ak sú prítomní aspoň dvaja z troch 

jej členov. 

 

5. Disciplíny: 

Presnosť pristátia jednotlivcov a družstiev 

 

6. Pravidlá súťaže: 

Skákať sa bude na elektronický disk s automatickým meraním do 15 cm. Za horší 

výsledok pretekár získa výsledok 16 cm. Veľkosť absolútneho stredu je kruh o priemere  

 

 

http://www.compact.sk/


 

2 cm, prípadne 3 cm kontrastnej farby, použitý vždy pre celú jednotlivú súťaž, resp. pre 

celé zoskokové kolo jednotlivých súťaží SL 2019. Disk bude umiestnený na molitanovom 

doskočisku o priemere minimálne 4 m. Povolená hranica vetra do 8 m/s. Ak je vietor  

 v rozmedzí 8 m/s a viac, môže pretekár absolvovať opakovací zoskok, ktorý si hradí 

sám. Ďalšie upresnenie na technickej konferencii pred súťažou. 

 

7. Družstvá: 

Dvojčlenné - mužské, ženské alebo zmiešané. 

V priebehu ligového ročníka 2019 sa možu v družstve ľubovoľne vystriedať traja 

pretekári, tzn. že družstvo s daným názvom može počas jednotlivých súťaží SL 2019 

akokoľvek striedať súťažiacich, ale len z troch pretekárov, ktorí však nesmú štartovať 

v inom družstve jednotlivých súťaži SL 2019. 

 

8. Bodovanie: 

Každé družstvo, alebo jednotlivec, ktorý sa zúčastní jednej, alebo viacerých súťaží 

SLOVENSKEJ LIGY 2019 bude hodnotené/ý na základe umiestnení. 

 

9. Určenie víťaza: 

Celkovým víťazom SLOVENSKEJ LIGY 2019 bude družstvo, alebo súťažiaci 

s najlepším umiestnením, ktoré sa vypočíta ako súčet všetkých umiestnení v jednotlivých 

súťažiach SL 2019. Najnižší súčet vyhráva. Pri určovaní poradia celého ročníka SL 2019 

družstiev a jednotlivcov sa odpočítava najhoršie umiestnenie  jednej zo súťaží  len pri 

uskutočnení minimálne troch  jednotlivých súťaží. Pri uskutočnení dvoch jednotlivých 

súťaží sa najhoršie umiestnenie neodpočitáva.   

 

10. Program súťaže: 

Štyri samostatné súťaže podľa tabuľky v bode č.12 

Tri, resp. štyri zoskoky v jednotlivých súťažiach. 

  

11. Minimálny program: 

Pre úspešné ukončenie a vyhlásenie výsledkov Slovenskej ligy 2019, musia byť úspešne 

ukončené minimálne 2 jednotlivé súťaže. 

Pre úspešné ukončenie a vyhlásenie výsledkov jednotlivej súťaže, musia byť úspešne 

ukončené minimálne 2 súťažné zoskokové kolá. 

Aby mohla byť udelená cena SL 2019 (konečné ceny udelené v plnom rozsahu), musia byť 

úspešne ukončené minimálne dve jednotlivé súťaže.  

 

 

12. Kalendár: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

13. Rozskoky: 

 

Žiadne rozskoky sa nebudú vykonávať. 

Kalendár pre rok 2019 

Poradie Miesto     DZ Dátum 

1. Spišská Nová Ves LZSV 19.05.2019                       nedeľa 

2. Prešov LZPW 22.06.2019                       sobota 

3. Spišská Nová Ves LZSV 04.10.2019                        piatok 

4. Spišská Nová Ves LZSV 05.10.2019                       sobota 



 

14. Hodnotenie družstiev: 

V prípade zhody na prvých troch miestach bude víťazom družstvo, ktoré získalo 

najlepšie skóre centimetrov v ktorejkoľvek súťaži.   

 

15. Hodnotenie jednotlivcov: 

V prípade zhody na prvých troch miestach bude víťazom súťažiaci, ktorý získal väčší 

počet lepších výsledkov (napr. 0cm, 1cm, 2cm, atď.). Ak aj potom zhoda trvá, víťazom je 

ten súťažiaci, ktorý získal najlepšie skóre centimetrov v ktorejkoľvek súťaži. Ak aj potom 

zhoda trvá zostanú súťažiaci, ktorých sa to týka na rovnakom umiestnení.  

 

 

16. Ceny: 

Ceny dostanú individuálni súťažiaci  a družstvá na prvých troch miestach. 

Prví traja individuálni súťažiaci   dostanú   peňažné odmeny (pozri tabuľku). 

 

CENY: 50 EUR 
Družstvá Jednotlivci 

1.  --- 1. 25 EUR 

2.  --- 2. 15 EUR 

3.  --- 3. 10 EUR 

    

    

 

16.  Štartovné: Štartovné na jednotlivé súťaže SL 2019 je 13 EUR / súťaž .  

Juniori 0 EUR / súťaž. 

 Cena súťažného zoskoku sa dohodla medzi organizátormi 

v rozmedzí min. 13 EUR a max.  15 EUR / 1 zoskok.  

 Juniori 11 EUR / 1 zoskok. 

 

17. Kontakty:   COMPACT Skydive 

Peter Slivovský, +421 905 858 960, compact@compact.sk www.compact.sk 
 

                                   Aeroklub Prešov 

akomanicky@centrum.sk 

Alexander Komanický, +421 905 296 928 

 

 

18. Informácie: U jednotlivých organizátorov. 

mailto:compact@compact.sk
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