REGULAMIN
XIX SPADOCHRONOWE MISTRZOSTWA ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY
W CELNOŚCI LĄDOWANIA
05 – 08.07.2018 r. Świdnik

Konkurencja nr II – spadochrony szybkie

Zawody uświetnią 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

1.
a)
b)
c)

USTALENIA
Organizatorzy zawodów: Zarząd Główny ZPS i XXII Oddział w Lublinie.
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
Zawodnicy akceptują niniejszy regulamin poprzez zgłoszenie udziału i rejestrację w zawodach.

2. KONKURENCJA
a) Skoki na celność lądowania tzw. „szybka”
b) W konkurencji nr II mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do skoków używają spadochronów
o powierzchni czaszy 190 i mniejszej.
3. KLASYFIKACJE
I.
Indywidualna
II.
Drużynowa /trzech zawodników w tym kapitan drużyny/
4. SZCZEGÓŁY KLASYFIKACJI:
a) Minimalna ilość zawodników zgłoszonych do rozegrania klasyfikacji indywidualnej
w konkurencji - 12
b) Minimalna ilość drużyn do rozegrania konkurencji – 6
c) Minimalna ilość kolejek skoków niezbędnych do uznania zawodów za rozegrane – 2 kolejki
d) Zawodnicy którzy nie będą w składzie drużyn, będą łączeni w 3-osobowe grupy /Inter/ i będą
klasyfikowani tylko indywidualnie. Skoki grup będą wykonywane po skokach drużyn zgodnie
z losowaniem numerów startowych.
e) Po zakończeniu 6 kolejek skoków drużynowych zostanie rozegrana indywidualna 7 kolejka
półfinałowa i 8 finałowa.
Do kolejki półfinałowej kwalifikuje się 50% zawodników po 6 kolejce a do kolejki finałowej
50% z zawodników po 7 kolejce skoków.
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5.
I.
a)
b)
c)
d)

II.
a)
b)

III.
Cel
a)
b)
c)
d)

PRZEPISY KONKURENCJI
Zasady ogólne
Wysokość skoków spadochronowych wynosi 1000 - 1200 m.
Dyrektor zawodów wraz z Sędzią Głównym, podejmie decyzję czy będzie przeprowadzona
kolejka skoków treningowych.
Kolejność skoków dla drużyn i zawodników indywidualnych zostanie ustalona losowaniem
podczas odprawy technicznej i będzie obowiązywała do zakończenia konkurencji.
Każda drużyna /grupa /zawodnik, powinni opuścić pokład statku powietrznego podczas
pierwszego najścia nad celem oraz mają prawo do drugiego najścia tylko z uzasadnionego
powodu lub na polecenie Sędziego Głównego.
Wyłanianie zwycięzców
Zwycięzcą zostaje drużyna/zawodnik która/y ma najniższy wynik /suma centymetrów/
po zakończeniu rozegranych konkurencji.
Skoki półfinałowe i finałowe będą wykonywane z wysokości 1000 m. w kolejności odwrotnej
od zajętych miejsc oraz będzie dwóch zawodników w każdym najściu którzy muszą uzgodnić
miejsce i kolejność wyskoku.
Szczegółowe zasady konkurencji
Celem jest zaznaczony kontrastową taśmą krąg o promieniu 20 m.
Środkiem celu jest kontrastowy materiał o średnicy 0,5 m
Po lądowaniu, zawodnik musi natychmiast opuścić najkrótsza drogą rejon kręgu.
W środku kręgu mogą przebywać: sędziowie i niezbędny personel pomocniczy.
Za odstępstwa od tej reguły odpowiada Sędzia Główny.

Sonda
a) Przed rozpoczęciem konkurencji, w przypadku przerwy w skokach dłuższej niż 60 minut,
muszą być zrzucone co najmniej dwie sondy papierowe z wysokości około 100 metrów
poniżej wysokości wyskoku. Z tego wymogu może zrezygnować Sędzia Główny w przypadku
spokojnego/słabego wiatru, po uzyskaniu zgody zawodników którzy mają wykonać skok
jako pierwszy zespół/grupa/zawodnik.
b) Sondy mają być zrzucone nad celem przez wyznaczonego zawodnika z grupy, który/a
jako pierwszy/a ma
opuścić pokład statku powietrznego.
c) Prędkość opadania sond musi być w przybliżeniu taka sama jak spadochronów używanych
przez zawodników.
Punkt wyskoku
a) Obserwacja kierunku i odległości upadku sond papierowych będzie uznana za wystarczający
wskaźnik do określenia miejsca wyskoku dla grupy/zawodnika, który jako pierwszy opuści
pokład statku powietrznego.
b) Każda drużyna/grupa wybiera ze swojego składu zawodnika, który podejmuje decyzję
o miejscu wyskoku.
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Prędkość wiatru
a) Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru przy ziemi do oceny zawodników, będzie ustalona
pomiędzy 10 a 12 m/sek. i podana do wiadomości zawodnikom podczas odprawy technicznej.
Kierunek wiatru przy ziemi
a) Rękaw musi być umieszczony na maszcie i powinien reagować na wiatr o prędkości powyżej
2 m/sek.
Miejsce ustawienia rękawa ustala Sędzia Główny w kole o promieniu ok. 50 m.
od środka celu. Jego decyzja nie może być podstawą do protestu.
b) Wskaźnik wiatru (wstążka) umieszczona na tyczce musi reagować na wiatr o prędkości
mniejszej niż 2 m/sek. i będzie ustawiona poza 20 m kręgiem. Miejsce ustawienie wskaźnika
nie może być podstawą do protestu.
c) Jeżeli Sędzia Główny uzna że rękaw jest niewystarczającym wskaźnikiem kierunku i siły wiatru
może podjąć decyzję o wyłożeniu obok celu strzały w kolorze kontrastowym, która pokaże
zawodnikom kierunek lądowania pod wiatr.
Skoki powtórkowe
a) Zawodnik, który wylądował w momencie przekroczenia przez wiatr ustalonego limitu
i w czasie 30 sek., kiedy wiatr wrócił poniżej ustalonego limitu musi otrzymać propozycję
zaakceptowania uzyskanego wyniku lub wykonania skoku powtórkowego. Decyzję musi
podjąć przed lądowaniem następnego zawodnika.
b) Ocena skoków będzie natychmiast przerwana na okres co najmniej 5 minut, gdy wiatr
przekroczy prędkość 13 m/sek. Zawodnicy będący w powietrzu o tej sytuacji zostaną
poinformowani za pomocą machania flagą w kolorze czerwonym o wymiarach 50x50 cm
nakazując zawodnikowi odejście od celu. Zawodnikom, których to dotyczy będzie przyznana
powtórka skoku.
c) W przypadku nagłej zmiany kierunku wiatru przy ziemi o więcej niż 90 stopni, przy prędkości
większej niż 3 m/s – zarejestrowanej lub zapisanej przez sędziego obserwatora
i potwierdzonej przez sędziego głównego - zawodnik, który jest na prostej, musi otrzymać
propozycję zaakceptowania wynik lub wykonania skoku powtórkowego. Zawodnik musi
natychmiast podjąć ostateczną decyzję.
d) Jeżeli podczas skoków indywidualnych (grupa/Inter), zawodnicy podchodzą do lądowania
/ostatnia prosta/ lub lądują jednocześnie /brak separacji/ przeszkadzając sobie wzajemnie,
powtórka może być przyznana jednemu, dwóm, lub wszystkim zawodnikom.
e) Jeżeli podczas skoków drużynowych zawodnicy tej samej drużyny podchodzą do lądowania
/ostatnia prosta/ lub lądują jednocześnie /brak separacji/ przeszkadzając sobie wzajemnie,
powtórka skoku nie będzie przyzna.
f) Awaria czaszy spadochronu głównego, która stwarza zawodnikowi problemy ze sterowaniem,
jest podstawą do skoku powtórkowego. W tym przypadku zawodnik w trakcie opadania musi
zasygnalizować ten problem do sędziów poprzez rozłożenie nóg lub głosem i nie wolno mu
podejmować
próby lądowania na celu. Po wylądowaniu Sędzia sprawdzi spadochron
zawodnika w celu potwierdzenia zasygnalizowanego problemu.
g) Użycie spadochronu zapasowego na wskutek awarii spadochronu głównego jest podstawą
do wykonania skoku powtórkowego
h) O kolejności wykonywania skoków powtórkowych decydują numery startowe zawodników.
Wysokość wyskoku w skokach powtórkowych ustala Sędzia Główny.
i) Skok powtórkowy zawodnik/zawodnicy wykonają w możliwie najkrótszym czasie.
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Ocena lądowania i warunki bezpieczeństwa
a) Wynik mierzony jest od środka koła do zaznaczonego przez sędziów śladu pierwszego
kontaktu ciała zawodnika z powierzchnią terenu.
b) Każde lądowanie poza 20 m. kołem będzie zapisane jako 2000 cm.
c) Zawodnik który wylądował w kole ale nie utrzymał się na nogach /podparcie ręką lub inną
częścią ciała do momentu upadku czaszy na ziemię/, lub jego lądowanie zakończyło się poza
kołem /poślizg, bieg/, otrzymuje do uzyskanego wyniku 500 cm. /maksymalnie 2000 cm./.
d) Minimalna wysokość wejścia zawodnika na prostą do lądowania po lewym zakręcie zgodnie
z kierunkiem pod wiatr, który pokazuje rękaw lub strzała wynosi 30 m.
e) W przypadku niewłaściwego wejścia na prostą /prawy zakręt/ lub wyraźnie niskiego
zakończenia zakrętu /poniżej 30 m./ lub zagrożenia spowodowanego pilotowaniem
spadochronu, zawodnik którego to dotyczy, zostanie po skoku upomniany przez Sędziego
Głównego, co ma być zapisane przy wyniku zawodnika znakiem „X”.
W przypadku ponownego przekroczenia warunków bezpieczeństwa – zawodnik zostanie
zdyskwalifikowany.
6. PRACA SĘDZIÓW
a) Trzech sędziów na kole K-1, K-2, K-3, będzie kontrolować i mierzyć odległość lądowania
zawodników.
b) Sędziowie praktykanci mogą pracować z sędziami lecz ich opinie nie będą brane pod uwagę.
c) Po lądowaniu, Kapitan drużyny/zawodnik i Sędzia Główny podpisują protokół z uzyskanym
wynikiem.
d) Sędzia Obserwator, musi obserwować każdego zawodnika podczas wyskoku, otwarcia,
opadania i podejścia do lądowania. Sędzia Obserwator kontroluje prędkość i kierunek wiatru,
czas między otwarciem spadochronu a lądowaniem oraz wszystkie sytuacje, które mogą
stanowić podstawę do powtórzenia skoku lub dyskwalifikacji zawodnika. Z obserwacji musi
być prowadzony odpowiedni protokół.
e) Sędzia Główny, musi przerwać natychmiast rozgrywanie konkurencji, kiedy wiatr przekroczy
prędkość 15 m/sek. przy ziemi podczas skoków na lotnisku.
f) Jeżeli Sędzia Obserwator lub inny sędzia zauważy zmianę wiatrów górnych, która
uniemożliwia zawodnikom podejście do celu, mimo prawidłowego miejsca wyskoku musi
o tym niezwłocznie powiadomić Sędziego Głównego. Zawodnicy, których to dotyczy muszą
mieć przyznaną powtórkę skoku.
g) Jeżeli nastąpi poważna lub niespodziewana zmiana warunków meteorologicznych, Sędzia
Główny może podjąć decyzję o przerwaniu konkurencji. Jego decyzja nie jest podstawą
do protestu.
h) Przerwanie konkurencji musi nastąpić w sposób wyraźny dla wszystkich uczestników
zawodów. Przed wznowieniem konkurencji muszą być rzucone sondy papierowe. Decyzję
o dalszym kontynuowaniu przerwanej konkurencji podejmuje Dyrektor zawodów
w porozumieniu z Sędzią Głównym. Skoki będą kontynuowane tak długo jak w opinii Sędziego
Głównego (jak i sędziów) są odpowiednie warunki meteorologiczne do oceny zawodników.
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Protest
Do każdego protestu musi być dołączona opłata w wysokości 150 zł, która podlega zwrotowi
w wypadku jego uznania.
Skład Jury:
1. Przedstawiciel ZG ZPS - przewodniczący
2. Dyrektor zawodów – członek
3. Sędzia Główny – członek

-

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
a) Organizator nie odpowiada za wypadki zaistniałe nie z jego winy w czasie zawodów
/oświadczenie zawodnika/.
b) Za sprawność swojego sprzętu spadochronowego odpowiadają zawodnicy
c) Zawodnicy zgłoszeni do udziału w zawodach muszą posiadać;
dokument uprawniający do wykonywania skoków bez nadzoru instruktora (świadectwo kwalifikacji,
licencja).
spadochron tunelowy do celności lądowania wraz z aktualną dokumentacją
ułożony i zaplombowany spadochron zapasowy
ważną polisę ubezpieczenia OC przy skokach spadochronowych
8. ZGŁOSZENIE I OPŁATY
1. Zgłoszenie udziału na adres e-mail zpslublin@op.pl tel. 726 431 765
2. Opłata wpisowa 350,00 zł

9. NAGRODY
1. W klasyfikacji indywidualnej – medale, puchary, nagrody otrzymują trzej pierwsi zawodnicy.
2. W klasyfikacji drużynowej – medale, puchary, nagrody otrzymują zawodnicy trzech
pierwszych zespołów.
3. Zawodnik którego lądowanie będzie jako 100 na zawodach otrzyma specjalną nagrodę
upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Opracowanie - Ryszard Olszowy
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