
 

PŘIHLÁŠKY A REGISTRAČNÍ POPLATEK 
Vyplněné přihlášky prosím zasílejte do 18.09.2022 na e-mail sport@jump-tandem.cz.  

Úhradu startovného 500,-Kč za tým proveďte ve prospěch účtu Skydive Czech 
Republic č.ú. 2900088641/2010 a to nejpozději do neděle 18.09. 2022. Do poznámky 
uveďte název týmu. 

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  

SPEED STAR  
ZÁVODY DZ PROSTĚJOV

30.9.-2.10.2022        

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


PROPOZICE 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 
- Složení družstva je 6 + kameraman. Družstva mohou být smíšená. 
- Soutěžní družstva provedou celkem 6 soutěžních kol. 
- Minimální počet kol pro ukončení a vyhlášení vítězů je stanoven na 2. 
- Seskoky se budou provádět z letounu L-410 Turbolet z výšky 4000 m. 
- Hodnocení bude probíhat  z materiálů dodaných od videomana týmu.  
- Hodnocení bude provádět delegovaný rozhodčí. 
  
CÍL SOUTĚŽE: 
- Co nejrychleji, od překročení linie vyznačené v letadle, chytit ,,Hvězdu''. 
- Po tom bude následovat 3 bodová sequence, kdy se za každý chycený bod bude 
odečítat 2 sec. z celkového času.  
- Pracovní čas je 50 sec. nebo do 1200m. 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
Cena letenky - dle aktuálního platného ceníku JUMP-TANDEM 
  
PROGRAM: 
Registrace bude probíhat: 
od pátku 30.9.2022 - 12:00 - 18:00 - letiště Prostějov 
do soboty 01.10.2022 - 7:00 - 7:30 hod - letiště Prostějov 

Zveřejnění soutěžních kol - pátek 30.9. v 18:30 
  
Sobota 02.10.2021  
- Soutěžní seskoky: 08:00 - 18:00 hod 
- Vyhlášení soutěže: 19:00 hod 
  
Od 19:00 hod VEČÍREK v restauraci JUMP-BAR. 



PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA 
Speed Star competition 

PROSTĚJOV  30.09.2022 

Družstvo:

Kapitán (1. Soutěžící)

2. soutěžící

3. soutěžící

4. soutěžící

5. soutěžící

6.soutěžící

Kameraman

Náhradník

Email:

Telefon:

Balení našimi baliči
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