



 

PROPOZICE 

Skydive Czech Republic z.s. 

z pověření


Aeroklubu České republiky 
pořádá


OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

ve 

Wingsuit Performance Flying 

12.-16.7.2022 



1. Cíl soutěže 

Cílem soutěže je určit Mistra České republiky a vítěze v disciplíně Wingsuit Flying - Performance pro 
rok 2022, zvýšit úroveň sportu a porovnat sportovní výkonnost závodníků v celorepublikovém i 
mezinárodním měřítku.


2. Datum a místo konání 
-  12.-16.7.2022

-  letiště Prostějov (LKPJ)


3. Program soutěže 
- neoficiální tréninkové seskoky se konají v termínech dle sportovního kalendáře                   

https://www.jump-tandem.cz/sportovci/kalendar/ 


Program soutěže:


4. Podmínky soutěže 
- Soutěž bude probíhat z letounu L-410 (případně z jiného podobného letounu), výška dle pravidel 

FAI.

- Seskoky budou prováděny v souladu se Směrnicí V-PARA-1 a Sportovním řádem FAI.

- Při soutěži je povinnost dodržovat pravidla DZ Prostějov https://www.jump-tandem.cz/sportovci/

bezpecnost/. S těmito pravidly budou všichni soutěžící seznámeni také během porady soutěžících.

- Na DZ Prostějov je povinnost pro všechny parašutisty používat AAD (Cypres, m2,…).


5. Pravidla a předpisy  
- Minimální počet soutěžících pro ustanovení Mistra České republiky je 3 (viz. platný soutěžní řád 

AeČR).

- Maximální počet soutěžních kol je 3.

- Každé kolo obsahuje 3 úkoly. 

- Každý úkol má vyhrazen samostatný seskok.

- Minimální počet soutěžních kol pro ukončení soutěže a vyhlášení vítězů a Mistra ČR je 1.

- Seskoky se budou provádět z geometrické výšky 3200 m nad terénem, soutěžní okno je mezi 

2500m-1500m.

- Hodnocení bude probíhat ze záznamů z GPS jednotek FlySight dle sportovního řádu FAI viz: 

https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_isc_ws_competition_rules_v2.pdf 

- Každý soutěžící je povinen používat vlastní FlySight. Pokud soutěžící FlySight nevlastní, je možné 

ho po předchozí dohodě (min. 14 dní před začátkem soutěže) zapůjčit za úplatu od organizátora 
soutěže.


- Hodnocení bude provádět delegovaný rozhodčí.  


Protest musí být doručen řediteli soutěže do 60 min od vzniku sporné události písemně s odvoláním 
se na příslušný článek sportovního řádu s poplatkem 1000 Kč. V případě uznání protestu bude 
poplatek vrácen. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.


12.07.2022 úterý 09:00-18:00 tréninkové seskoky

12.07.2022 úterý 17:00-19:00 registrace

13.07.2022 středa 08:00-08:30 porada soutěžících

13.07.2022 středa 09:00-09:30 slavnostní zahájení

13.07.2022 středa 10:00-19:00 soutěžní seskoky

14.07.2022 čtvrtek 08:00-19:00 soutěžní seskoky

15.07.2022 pátek 08:00-16:00 soutěžní seskoky

15.07.2022 pátek 18:00 vyhlášení výsledků a Mistra ČR

16.07.2022 sobota weather day

https://www.jump-tandem.cz/sportovci/kalendar/
https://www.jump-tandem.cz/sportovci/bezpecnost/
https://www.jump-tandem.cz/sportovci/bezpecnost/
https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_isc_ws_competition_rules_v2.pdf


6. Způsob hodnocení  
- Bude použit elektronický scoring system (SkyDerby).

- Výsledky budou publikovány na informační tabuli DZ, na webu scoring systemu a webu 

organizátora soutěže.


7. Přihlášky (podmínky) 
- Termín podání přihlášek je do 27.6.2022 včetně zaplacení registračního poplatku.

- Způsob přihlašování: emailem na adresu sport@jump-tandem.cz 

- V případě, že bude dostatečná kapacita, je možná pozdní registrace za podmínky příplatku ke 

startovnému 500 Kč za osobu.

8. Startovné a ceny 

-Cena letenky může být upravena na základě platného ceníku provozovatele letounu v roce 2022.

-Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 27.6.2022 na účet organizátora; letenky za seskoky musí 
být uhrazeny hotově vždy nejpozději 20 minut před plánovaným nástupem do letadla.

-Číslo účtu pro úhradu startovného je 2900088641/2010. Do poznámky pro příjemce uveďte název 
týmu.

9. Ubytování 

https://www.jump-tandem.cz/sportovci/ubytovani/  
Prostějov 


- Hotel Tennis Club***

- Grandhotel Prostějov***

- Hotel Avion***

- Hotel Gól

- Hotel Plumlov***

- a mnoho velmi pěkných penzionů…


Olomouc (14km od DZ)

- 4**** hotely: Lafayette, NH Collection Olomouc Congress, Theatre, Trinity, Alley, …

- 3*** hotely: naše doporučení je Hesperia Hotel Olomouc


10. Funkcionáři

- ředitel soutěže - Mgr. Martin Dlouhý

- hlavní rozhodčí - Mike Pennock

- šéf jury - Miloš Sklenka


11. Kontakt na organizátora

Skydive Czech Republic, z.s.

Přerovská 485/35, Holice

779 00 Olomouc


korespondenční adresa: 

Loosova 262/1

638 00 Brno

email: sport@jump-tandem.cz

tel.: +420 724 313 414 

Startovné 2 000 Kč

Startovné pro členy AeČR 500 Kč

Cena tréninkového seskoku - normální nálet 700 Kč

Cena tréninkového seskoku - perpendikulární nálet 900 Kč

Cena soutěžního seskoku - perpendikulární nálet 900 Kč

Karavan (2-4 osoby) 550 Kč / karavan / noc

VIP pokoj 270 Kč / osoba / noc

Sportovní pokoj 180 Kč / osoba / noc

Kempové spaní 70 Kč / osoba / noc

mailto:sport@jump-tandem.cz
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PŘIHLÁŠKA 
Mistrovství České republiky  

ve Wingsuit Flying  

PROSTĚJOV   12. - 16. 7. 2022 

Mám zájem o oficiální trénink dne 12.7.2022. Počet seskoků __________ 

Máme zájem o využití služby balení padáků: ANO - NE 

Přihlášku zašli na adresu sport@jump-tandem.cz nejpozději do 27. 6. 2022.  

Úhradu startovného proveď ve prospěch účtu Skydive Czech Republic; č.ú. 
2900088641/2010 a to nejpozději do 27. 6. 2022. Do zprávy pro příjemce uveď své 
jméno. 

Jméno závodníka:

Kategorie (advanced, intermediate):

Název wingsuitu

Email:

Telefon:

Poznámka:
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