Билтен бр. 1

ДЕЛТА КУП
Падобранско такмичење у скоку на циљ
Лисичији Јарак – Београд
20. - 21. октобар 2018. године

Организатор:
Падобрански клуб ''Делта''

1. МЕСТО ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Спортски аеродром "Лисичји јарак", Београд
2. ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА
Викенд 20. и 21. октобра 2018. године
Резервни термин је 27. и 28. октобра 2018. године
3. ДИСЦИПЛИНЕ
-

Појединачни скок на циљ,
Екипни скок на циљ.

4. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
-

Медаље за 3 најбоље пласирана појединца и 3 најбоље пласиране екипе,
Пехари за 1 најбоље пласираног појединца и 3 најбоље пласиране екипе.

5. ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА
20.10.2018. године (субота)
-

до 08:00 - долазак такмичара,
08:00 до 09:00 - састанак вођа екипа (преглед документације, пријава и жреб),
09:00 до 17:00 - такмичарски скокови.
21.10.2018. године (недеља)

-

09:00 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.

6. СМЕШТАЈ И ИСХРАНА ТАКМИЧАРА
Такмичари самостално обезбеђују смештај и исхтрану.

7. ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА
-

-

Такмичење ће се одржати према важећим Такмичарским правилима за
дисциплину скок на циљ, Општем спортском правилнику и Спортском Правилнику
за падобранство,
Екипе могу бити мешовитог полног и узрасног састава и састоје се од 5(пет)
такмичара, системом бодовања 4+1
Изводи се 8 скокова са висине од 1.000 метара,
Минимум за признавање такмичења је 4 скока.

8. РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА
Директор такмичења - Сободан Марковић
Руководилац летења – Зоран Димић
9. СУДИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Главни судија - Ненад Кузмановић
Судија – Ненад Стојиљковић
Судија – Јова Стејић

10. ТАКМИЧАРСКИ ЖИРИ
Чиниће га вође свих екипа, а евентуалне спорне одлуке ће доносити гласањем.
11. 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 2.500 РСД,
Уколико Такмичарски жири усвоји жалбу уплаћена такса се враћа такмичару, а
уколико се жалба одбије таксу задржава непосредни организатор такмичења,
Одлуке Такмичарског жирија су коначне за време такмичења.

12. ОПРЕМА ЗА СУЂЕЊЕ
За скок на циљ користиће се систем Weckbecker Electronics.
13. 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,
Општем спортском правилнику и Спортском правилнику за падобранство.

14. 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.

15. ПРИЈАВЕ И ТАКСЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
-

-

Прелиминарне пријаве морају се послати на E-mail: pkdeltasaj@gmail.com до
24.09.2018. год.,
Званичне пријаве такмичари тј. екипе ће поднети непосредно по доласку на
такмичење,
Котизација за учешће на такмичењу по једном такмичару износи 100 € у динарској
противвредности на дан уплате.
Котизација се уплаћује пре доласка на такмичење на текући рачун оператера
ваздухоплова (понети доказ о уплати), или у готовини по доласку на такмичење.
Подаци за уплату преко текућег рачуна оператера:
сврха плаћања: Падобрански скокови - ДЕЛТА КУП
прима: Иван Николић ПР Skydive Serb, Партизанске авијације 11/4, 11070 Нови
Београд
текћи рачун: 160-468724-16
Такмичар неће моћи да започне такмичење уколико није уплатио такмичарску
таксу.

16. ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
Организација такмичења:
Слободан Марковић +381 65 202 1101, boba.markovic@gmail.com
Игор Жмирић +381 65 991 9913, izmiric@gmail.com
Зоран Станојевић +381 60 612 7358, zokizmaj@gmail.com
Оператер ваздухоплова:
Иван Николић +381 63 567 001, srebrnizmaj@gmail.com

