COMPACT CUP 2019
Prize Money 55€
1. Názov súťaže
COMPACT CUP 2019
Otvorená súťaž pre slovenských i zahraničných športovcov
2. Dátum a miesto
PIATOK 03.10.2018 a SOBOTA 04.10.2019, DZ COMPACT Skydive SNV
3. Cieľ súťaže
- určiť víťaza 8. ročníka COMPACT CUPu
- prispieť k rozvoju a propagácii parašutizmu na Slovensku a v zahraničí
- porovnať individuálnu výkonnosť parašutistov slovenských a zahraničných klubov
- usporiadať súťaž pre bojovníkov so semifinálovým a finálovým kolom
4. Registrácia
- osobne počas prezentácie
5. Program
- prezentácia súťažiacich PIATOK 03.10.2019 do 14:00 hod.
- technická konferencia 14:30 hod.
- súťažné zoskoky od 15:00 hod.
- vyhlásenie výsledkov prebehne do 100 minút po ukončení súťažných zoskokov
v SOBOTU 04.10.2019
6. Podmienky účasti
- súťaže sa môžu zúčastniť športovci bez obmedzenia licencií vykonávajúci zoskoky
na padáku typu krídlo so splnenou úlohou skupinového zoskoku na presnosť pristátia
- s platným preukazom parašutistu a ostatnou platnou dokumentáciou potrebnou pre
vykonávanie zoskokov
7. Disciplína
- presnosť pristátia jednotlivcov a družstiev. Družstvá sú dvojčlenné a môžu byť zmiešané
- súťaž pozostáva zo 6 zoskokových kôl a semifinálového a finálového kola jednotlivcov
(v prípade, že v piatok sa odskáču len dve kolá, resp. jedno kolo tak semifinálové kolo sa
začne po ukončení 5, resp. 4 zoskokových kôl)
- do semifinále postupuje pätica najlepších pretekárov
(sponzorované kolo od COMPACT Skydive)
- do finále postupujú 4 najlepší pretekári
- minimálny počet kôl v súťaži je 4

8. Hodnotenie
- podľa platného športového poriadku FAI, týchto propozícií
- na meranie presnosti pristátia bude použité elektronické meracie zariadenie s absolútnym
stredom o priemere 2, alebo 3 cm pre celú jednotlivú súťaž, resp. celé zoskokové kolo
súťaže a merať sa bude do 15 cm
- použité umelé doskočisko o priemere minimálne 4 metre
- externý ukazovateľ rýchlosti vetra (amatérsky anemometer) a veterný rukáv vzdialený
max. 100 m od meracieho zariadenia na presnosť pristátia
10. Ceny
-

najlepší jednotlivec získa pohár COMPACTu 
najlepší 4 jednotlivci získajú finančnú prémiu (Prize Money 25€,15€,10€,5€)

11. Hlavný rozhodca
- hlavným rozhodcom COMPACT CUPU 2019 je Katarína Bokšanská a určí pre súťaž
rozhodcovský zbor, ktorý bude predstavený súťažiacim na technickej konferencii
12. Lietadlo
- Cessna 182 | COM-PACT
13. Vklady
- štartovný poplatok pre jedného súťažiaceho je 13€, (štartovné Vám platí pre obidva dni
a obidve súťaže Slovenskej ligy ako vždy)
- cena zoskoku je 13€ (každý tím ma svoj samostatný nálet)
- štartovný poplatok je splatný najneskôr počas prezentácie v dni konania súťaže
- každý štartujúci dostane tričko 
14. Technické doplňujúce podmienky
- súťažné zoskoky sa budú vykonávať podľa platného športového poriadku FAI, podľa
smernice V-PARA 1 SNA a týchto propozícií
- výška zoskoku 900 - 1100 metrov (podľa výkon. kategórie športovca)
15. Ubytovanie
- možnosť ubytovania v ubytovacích zariadeniach v okolí letiska, resp. v penziónoch
v Slovenskom raji a podobne – RADI DOPORUČÍME
16. Kontakt
compact@compact.sk, www.compact.sk +421 905 858 960

Tešíme sa na stretnutie,

