15. SKY - BOWLING 2019
PROPOZÍCIE
Dátum: 19. máj 2019 - NEDEĽA, klubová súťaž jednotlivcov a dvojčlenných
družstiev
Disciplíny: bowling 2x10 hodov na dorážku
presnosť pristátia jednotlivcov a dvojčlenných družstiev
Miesto konania: Bowling CENTRE LAGÚNA a letisko Spišská Nová Ves
Lietadlo: Cessna 182
Počet kôl: 4, minimálne 2
Meranie:
 bowling – automat
 presnosť – molitanové doskočisko (priemer 4m) s elektronickým diskom a 2,
resp. 3 cm nulou (ďalej AMD) pre celú jednotlivú súťaž, resp. celé zoskokové
kolo súťaže
 AMD meria do 15 cm, potom ručne do 1m
 V prípade zlyhania AMD platí ručné meranie bez ohľadu na ostatné výsledky
iných súťažiacich nameraných pomocou AMD v danom kole
Ubytovanie: V penziónoch a hoteloch - DOPORUČÍME
Rozhodcovia: Budú predstavení na technickej konferencii
Riaditeľ súťaže: Dušan Svitek
Výpočtové stredisko: Slavomír Blaško
Hodnotenie : Víťazom sa stane športovec a dvojčlenné družstvo s najmenším súčtom
bodov v oboch disciplínach, v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie
v presnosti pristátia.
- podľa platného športového poriadku FAI a týchto propozícií
- externý ukazovateľ rýchlosti vetra (amatérsky anemometer) a veterný
rukáv vzdialený max. 100 m od meracieho zariadenia na presnosť pristátia

Ceny: Diplomy + ?
Štartovné: 13€ splatné pri prezentácii (juniori 0€)
Cena zoskoku: 13€ / 900 - 1100 m (juniori 11€) (každý tím ma svoj samostatný nálet)

Protesty: Protest je možné podať do 30 minút po vzniknutej udalosti a to písomne do
rúk hlavného rozhodcu s vkladom 20€ s odvolaním sa na článok šport. poriadku
Ďalšie dôležité pokyny:










Súťaž bude vykonaná v súlade s platnými predpismi pre vykonávanie
zoskokov
Súťaže sa môžu zúčastniť športovci s platnou licenciou a splnenou
výcvikovou úlohou presnosti pristátia
Kapitáni družstiev zodpovedajú za platnosť a úplnosť dokladov členov
družstva
Prezentácia súťažiacich do 08:00 hod. v priestoroch COMPACT Skydive
na letisku SNV
Bowling od 08:30 hod. v BOWLING CENTRE LAGUNA
Technická konferencia o 10:00 hod.
Súťažné zoskoky od 10:30 do 16:30 hod. (príp. dlhšie po dohode kapitánov
družstiev)
V prípade nepriaznivého počasia organizátor rozhodne o ďalšom priebehu
súťaže
Vyhlásenie výsledkov súťaže SKY BOWLING 2019, prebehne po spočítaní
výsledkov v priestoroch COMPACT Skydive na letisku SNV

Kontakt : COMPACT Skydive Spišská Nová Ves
Peter Slivovsky: +421 905 858 960
compact@compact.sk
www.compact.sk

Na Vašu účasť sa tešia organizátori, partneri a kamaráti súťaže

