
 

CÍL SOUTĚŽE 

Cílem soutěže je určit Mistra České republiky a vítěze ve skupinové akrobacii dvou 
členných družstev pro rok 2018, zvýšit úroveň a porovnat sportovní výkonnost 
závodníků v celorepublikovém měřítku. 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 

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 
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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).   

PŘIHLÁŠKY 

Vyplněné přihlášky závodníků (týmů) je třeba zaslat elektronicky na adresu 
sport@jump-tandem.cz  
Termín pro zasílání přihlášek a uhrazení startovného je 15.7.2018 do 20:00.  
Pozdní přihlášení na soutěž bude pouze v případě volné kapacity umožněno do 22.7.  
20:00 hod. Startovné za pozdní přihlášení je 1500,- Kč za každého skákajícího člena.  
Po datu 22. 7. 2018 20:01 hod. se již nebude možné na soutěž přihlásit.  

REGISTRACE V MÍSTĚ SOUTĚŽE 

Registrace přihlášených závodníků (týmů) bude probíhat v pátek 3. 8. 2018 
16:00-19:00 a v sobotu 4. 8. 2018 od 7:00-7:30.  
Uzávěrka registrace přihlášených závodníků (týmů) proběhne v sobotu 4. 8. 2018 
v 7:30 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.  
• Zveřejnění soutěžních sestav proběhne v pátek 3. 8. 2018 po 19 hodině.  
• 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.  

• Požadavky na ubytování zasílejte e-mailem na bar@jump-tandem.cz nebo 
volejte 724 175 175. Možnost ubytování přímo na letišti, kapacita cca 50 lůžek.  

• Stravování je k dispozici na letišti v restauraci JUMP-BAR s teplou stravou po 
celý den.  

• Protesty je možno podat pouze s uvedením článku sportovního řádu FAI, který 
byl porušen spolu s vkladem 1000,- Kč jury. Při neuznání protestu vklad propadá 
ve prospěch pořadatele.  

 
PROGRAM 

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Aeroklub České republiky 

Česká parašutistická asociace z.s. 

Ředitel soutěže: Miloš Sklenka 

Hlavní rozhodčí: Václav Červenk 

3.8. 14:00-západ slunce tréninkové seskoky

16:00 - 19:00 registrace závodníků

19:00 zveřejnění soutěžních sestav

4.8. od 6:30 snídaně snídaně

7:00 - 7:30 registrace závodníků

8:00 - západ slunce soutěžní seskoky

5.8. 8:00 - 18:00 soutěžní seskoky

po ukončení soutěže nástup a vyhlášení výsledků



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 
MISTROVSTVÍ České republiky  
ve Formation Skydiving 2-way  

PROSTĚJOV   3. - 5. 8. 2018 

Máme zájem o využití služby balení padáků: 

ANO - NE 

Přihlášku družstva zašlete na adresu sport@jump-tandem.cz nejpozději do neděle 15. 
7. 2018 do 20:00.  

Úhradu startovného 1500,-Kč za tým proveďte ve prospěch účtu České parašutistické 
asociace č.ú. 2900088641/2010 a to nejpozději do neděle 15. 7. 2018. Do poznámky 
uveďte název týmu. 

Družstvo:

Kapitán (1. Soutěžící)

2. soutěžící

Kameraman

Náhradník

Email:

Telefon:

Poznámka:


