
 

CÍL SOUTĚŽE  
Cílem soutěže je určit vítěze ve skupinové akrobacii dvou členných družstev, zvýšit 
úroveň a porovnat sportovní výkonnost závodníků v celorepublikovém měřítku.  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
Složení družstva pro skupinovou akrobacii jsou 2 + kameraman. Družstva mohou být 
smíšená. Na soupisce družstva může být uveden 1 náhradník, který může vystřídat v 
průběhu závodu kteréhokoli člena týmu. V případě, že nemůže v soutěži pokračovat 
kameraman, může tým použít jiného kameramana, který však již nebude vyhodnocen 
jako člen družstva.  

Soutěžní družstva provedou celkem 6 soutěžních kol. 
Minimální počet kol pro ukončení a vyhlášení vítězů je stanoven na 3 (tři) kola.  

Seskoky se budou provádět z letounu L-410 Turbolet z výšky 3200 m nad terénem, 
pokud mezi soutěžícími a pořadatelem nebude dohodnuta jiná výška.  
  

V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom 
kole, dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude 
rozhodnuto, následuje rozeskok(y). 
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PŘIHLÁŠKY  
Vyplněné přihlášky závodníků (týmů) je třeba zaslat elektronicky na adresu  

sport@jump-tandem.cz  
 
Termín pro zasílání přihlášek a uhrazení startovného je 16.6.2019.  

REGISTRACE V MÍSTĚ SOUTĚŽE  
Registrace přihlášených závodníků (týmů) bude probíhat v pátek 5. 7. 2019 
15:00-19:00 a v sobotu 6. 7. 2018 od 7:30-8:00.  
 
Uzávěrka registrace přihlášených závodníků (týmů) proběhne v sobotu 6. 7. 2019 v 
8:00 hodin. Po tomto čase již nemůže být žádný tým, ani člen týmu zaregistrován a 
nemůže se tedy účastnit soutěže. 

ORGANIZAČNÍ POKYNY  
Cena každé letenky je 650,- Kč.  

• VŠECHNY LETENKY MUSÍ BÝT UHRAZENY PŘED SESKOKEM.  

•  VŠECHNY LETENKY MUSÍ BÝT UHRAZENY V HOTOVOSTI.  

• Pokud nebudou letenky uhrazeny, nebude účastník vpuštěn do letadla. 

• Zúčastnit se může závodník (min. kategorie A), který řádně vyplní přihlášku, zaplatí 
startovné, předloží ke kontrole platnou licenci (průkaz sportovce), záznamníky HP, 
ZP, postroje, přístroje AAD a pojištění padáku. 

• Na letišti v Prostějově musí být všechny padákové komplety vybaveny 
zabezpečovacími přístroji. 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

Požadavky na ubytování zasílejte emailem na bar@jump-tandem.cz nebo volejte 606 
521 158, popřípadě 724 175 175.  Možnost ubytování přímo na letišti, kapacita cca 40 
lůžek.  

KONTAKT 

Telefon: 724 313 414 

email: sport@jump-tandem.cz 

web: www.jump-tandem.cz  

mailto:sport@jump-tandem.cz
http://www.jump-tandem.cz


PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA 

PROSTĚJOV  6.7.2019 

Družstvo:

Kapitán (1. Soutěžící)

2. soutěžící

Kameraman

Náhradník

Email:

Telefon:

Balení našimi baliči


