Аероклуб „Михајло Живић“ Крушевац

Међународно падобранско такмичење у скоку на циљ
„Крушевачки куп“
Билтен бр. 1
1. ОРГАНИЗАТОР ТАКМИЧЕЊА
Аероклуб „Михајло Живић“ Крушевац
2. МЕСТО ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Спортски аеродром „Коширско поље“, Аеродормска бб, Крушевац (LYKS)
3. ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Главни термин: 24. – 25. август 2019. године
Резервни термин: 31. август – 01. септембар 2019. године
4. ДИСЦИПЛИНЕ
- Појединачни скок на циљ
- Екипни скок на циљ
5. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
- Медаље за три најбоље пласирана појединца
- Пехари за најбоље пласираног појединца и три најбоље пласиране екипе
6. ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА
24.08.2019. г. (субота)
- до 08.00 – долазак такмичара,
- 08.00 до 09.00 – састанак вођа екипа (преглед документације, пријава и жреб),
- 09.00 до 13.00 – такмичарски скокови
- 13.00 до 13.40 – ручак
- 13.40 до 19.00 – такмичарски скокови
25.08.2019. г. (недеља)
- 08.00 до 13.00 – такмичарски скокови
- 13.00 до 13.40 – ручак
- 13.40 до 17.00 – такмичарски скокови
- 17.00 до 18.00 – проглашење победника и затварање такмичења.
О промени сатнице за време такмичења одлучује организатор такмичења у
договору са главним судијом.

7. СМЕШТАЈ И ИСХРАНА ТАКМИЧЕЊА
Организатор обезбеђује ручак у суботу и недељу. Такмичари самостално
обезбеђују смештај и остале оброке.
8. ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА
- Такмичење ће се одржати према важећим Такмичарским правилима за
дисциплину скок на циљ, Општем спортском правилнику ВСС и Спорстком
правилнику за падобранство,
- Екипе могу бити мешовитог полног и узрасног састава и састоје се од 5
чланова,
- Изводи се 8 скокова са висине од 1000 метара,
- Минимум за признавање такмичења је 4 скока.
9. РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА
Директор такмичења – Аца Ђорђевић
Руководилац летења – Мирослав Кркић
10. СУДИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Главни судија – Ненад Стојиљковић
Судија – Ненад Бркић
Судија – Радиша Младеновић
11. ТАКМИЧАРСКИ ЖИРИ
Чиниће га вође свих екипа, а евентуалне спорне одлуке доносиће се гласањем.
12. ЖАЛБЕ
- Такмичари имају право жалбе у складу са Такмичарским правилима,
- Жалбе се подносе Такмичарском жирију писаним путем,
- За подношење жалбе плаћа се такса у износу од 6.000 динара,
- Уколико Такмичарски жири усвоји жалбу, уплаћена такса се враћа
такмичару, а уколико се жалба одбије, таксу задржава организатор
такмичења,
- Одлуке Такмичарског жирија су коначне за време такмичења.
13. ОПРЕМА ЗА СУЂЕЊЕ
Електронски систем са „нулом“ од 2 cm.
14. ВАЗДУХОПЛОВ ЗА ПАДОБРАНСКЕ СКОКОВЕ И МЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ
Скокови ће се изводити из авиона Cessna – 206, у метеоролошким условима
како је прописано важећим Такмичарским правилима за дисциплину скок на
циљ и Спортском правилнику за падобранство.
15. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
- Учешће на такмичењу је добровољно и организатор не сноси одговорност у
случају удеса такмичара за време такмичења,
- Својим потписом на пријави за такмичење, такмичар преузима на себе
одговорност и ризик при извођењу скокова.

16. ПРИЈАВЕ И ТАКСЕ ЗА УЋЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
- Прелиминарне пријаве морају се послати на e-mail:
padobranci.krusevac@gmail.com или телефоном на број +381 65 939 2000,
најкасније до 05.08.2019. године,
- Званичне пријаве такмичари, односно екипе ће поднети непосредно по
доласку на такмичење,
- Котизација за учешће на такмичењу по једном такмичару износи 14.300
динара,
- Котизација се уплаћује пре доласка на такмичење на текући рачун
организатора (понети доказ о уплати), или у готовини по доласку на
такмичење,
- Подаци за уплату преко текућег рачуна организатора:
сврха плаћања: Котизација за такмичење – Крушевачки куп
прима: Аероклуб „Михајло Живић“, Веце Корчагина 7, Крушевац,
текући рачун: 205-62300-10.
- Образац пријаве биће објављен у Билтену бр. 2
17. ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
Аца Ђорђевић +381 65 939 2000, yuflymaster@gmail.com
Марио Брадић +381 64 235 3096, machak63@gmail.com
18. МОГУЋИ СМЕШТАЈ
- Коначиште „Babiko EX“, Адреса: Цара Лазара 474, 37208 Читлук – Крушевац,
Телефон: +381 37 692 702 и +381 65 953 8 619;
-

Хостел „Лукас“, Адреса: Цара Лазара 198, 37000 Крушевац,
Телефон: +381 37 3 500 588 и +381 65 3 500 588;

-

Хотел „Голф“, Адреса: Гаврила Принципа 74, 37000 Крушевац,
Телефон: +381 37 460 563, +381 37 3462 820 и +381 64 251 50 15;

-

Хотел „Даби“, Адреса: Достојевског бб, 37000 Крушевац,
Телефон: +381 37 491 061.

