Paraklub „MAKSIMIR“ Zagreb
Sport Parachuting Club "MAKSIMIR"

HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ
Zagreb – Komisija za padobranstvo

3. Otvoreno državno indoor padobransko prvenstvo
FS 4-way Logatec, Slovenija, 20. 11. 2021.
Organizator:

Paraklub „Maksimir“ Zagreb

Disciplina:
Cilj natjecanja:
Mjesto održavanja:
Datum početka:
Datum završetka:

Indoor formation skydiving 4 way
Proglašenje državnog prvaka u Indoor FS
Selekcija ekipa koje kandidiraju za indoor FS reprezentaciju Republike
Hrvatske
Aerodium, Logatec, Slovenija
20. studeni 2021.
20. studeni 2021.

Prijave za natjecanje:
Sastav ekipe:
Format natjecanja
Dolazak i registracija natjecatelja

do 17. studenog 2021. u 23.59 sati
4 natjecatelja + rezerva (ukupno: 5 natjecatelja)
6 natjecateljskih ulaza
20. studeni do 10:00

Detaljni raspored na dan natjecanja bit će objavljen u 2. biltenu natjecanja
Suđenje:
Direktor natjecanja:
Koordinator org. odbora:

Dejan Pospiš (SLO), Jugoslav Krivaja (CRO)
Zvonimir Gembec
Ivan Jerman

Kotizacija za sudjelovanje na DIPP
Kotizacija uključuje

€ 140,00 po ekipi
Sudjelovanje na DIPP,
2 minute službenog treninga (1x2 min) i dio troškova organizacije

Uplata kotizacije na račun:

Paraklub „Maksimir“ 10000 Zagreb, Maksimirska 51a/II
OIB 03310250140 / Rn HR58 2402006 1100970421

Ovaj dokument izrađen je u elektronskom obliku i ne podliježe obvezi ovjeravanja žigom i potpisom.

Paraklub „MAKSIMIR“ Zagreb
Sport Parachuting Club "MAKSIMIR"

HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ
Zagreb – Komisija za padobranstvo

PRAVILNIK
Otvorenog državnog indoor padobranskog prvenstva
Natjecanje se provodi sukladno FAI pravilniku za indoor FS natjecanja
Popis elemenata koji će sudjelovati u izvlačenju natjecateljskih ulaza:
o Svi randomi
o Blokovi sukladno skraćenom setu za tunele do 12 stopa (3,7 m) promjera
Svaki klub može prijaviti najviše dvije ekipe
Prijava se smatra potpunom po primljenoj uplati na račun kluba
Mješovite ekipe (u kojima su članovi više klubova) mogu nastupiti izvan konkurencije za DIPP (open
konkurencija – zajednička)
Jedan natjecatelj ne može nastupati u više ekipa
Ekipu koja iz bilo kojeg razloga ugrožava sigurnost rada u zračnom tunelu glavni sudac, direktor natjecanja i
osoblje tunela mogu zbog vlastite sigurnosti udaljiti s natjecanja, pri čemu se ta ekipa vodi kao DNF
Vrijeme rada po ulazu je 35 sekundi. Ukupno trajanje pojedinog ulaza: 60 sekundi
Napomena:

Prilozi:

Ovisno o potrebama natjecanja i operatera tunela, moguće su izmjene u programu sukladno
dogovoru s vođama ekipa.
TEHNIČKI UVJETI:
FAI CLASS G / Section 5
DIMENIZIJE TUNELA – promjer do 3,7 m
Element natjecanja:
RANDOM: svi elementi A-Q
BLOKOVI: 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14 – 18, 21

Obrazac prijave za natjecanje
Pravilnik ODIPP (sastavni dio ovog dokumenta)
Organizator

Ovaj dokument izrađen je u elektronskom obliku i ne podliježe obvezi ovjeravanja žigom i potpisom.

