Baranya Ejtőernyős Sportegyesület
Magyar Ejtőernyős Szövetség

6-FŐS GYORSASÁGI FORMAUGRÓ VERSENY
versenykiírása
Kaposújlak, 2016.09.24
1.

A VERSENY CÉLJA

1.1.

A versenyre nevezett 6-fős gyorsasági formaugró csapatok közül megállapítani a helyezetteket.

1.2.

A verseny adta lehetőségeken belül összefogni az aktív és veterán ejtőernyősöket, valamint az ejtőernyőzés iránt
érdeklődőket.

1.3.

Az ejtőernyős sport népszerűsítése.

2.

A VERSENY LEBONYOLITÁSA

2.1.

A versenyt a Baranya Ejtőernyős Sportegyesület rendezi – a Magyar Ejtőernyős Szövetség közreműködésével – az
ejtőernyőzésre vonatkozó előírásoknak és a jelen versenykiírásban meghatározott szabályoknak megfelelően.

2.2.

A verseny igazgatója: Farkas Gábor

2.3.

A verseny főbírója: Tili Ferenc, bírója: Pusztai Tamás

3.

A VERSENY PROGRAMJA

3.1.

Helye és ideje:

Kaposújlak Sportrepülőtér, 2016.09.24 (szombat)

3.3.

Programja:

7:00

Bírói megbeszélés

7:00 - 8:30-ig

Csapatok érkezése, regisztrálása

8:30
9:00-tól
kb. 19:00

Sorsolás (1. számú melléklet szerint)
Versenyugrások
Eredményhirdetés

4.

NEVEZÉS

4.1.

Nevezni 2016.09.23-án 20 óráig a gabor@ejtoernyostanfolyam.hu e-mail címen lehet. Ezen határidő után a nevezés már csak
a helyszínen lehetséges 2016.09.24-én 8:30-ig.

4.2.

Csapatok egyesületük nevén vagy fantázia csapatnévvel is nevezhetnek, amennyiben a csapat elnevezése a jó ízlés határán
belül marad. A csapatnév elfogadásáról a versenybíróság dönt.

4.3.

A versenyre FAI, illetve hazai B minősítéssel rendelkező ejtőernyős sportolók nevezhetők. B minősítéssel nem rendelkező
hazai ejtőernyősök a szakmai igazgató és a szakmai vezető engedélyével vehetnek részt a versenyen.

5.

NEVEZÉSI DÍJ

5.1.

A nevezési díj csapatonként:

5.2.

A nevezési díj tartalmazza a verseny rendezésének költségeit, az érmeket.

5.3.

A versenyugrások végrehajtásához szükséges ugrójegyeket (csapatonként 21 db) és regisztrációs kártyákat a nevezéskor le
kell adni.

5.4.

A nevezési díj befizetése a helyszínen készpénzfizetési számla ellenében történik.

5.

CSAPATOK ÖSSZETÉTELE

7.000 Ft (ugrójegy nélkül)

A csapatok létszáma: 6 fő ugró + 1 fő operatőr + 1 fő tartalék (opcionális).

6.

LÉGIJÁRMŰ
L-410-es repülőgép

7.

A VERSENY SZABÁLYAI

7.1.

A verseny a hivatalos versenyrendszeren kívüli amatőr ejtőernyős verseny, amelyen minősítés nem szerezhető.

7.2.

A verseny 3 ugrásból áll, kötelező edzőugrás nélkül.

7.3.

Ugrásmagasság: 4000 m. A csapat kamerás tagja a légijárművön kívül tartózkodik, a csapat további tagjai (6 fő) a légijármű
padlóján kijelölt vonalon belül tartózkodnak. Gépajtón történő fogás (átnyúlva a vonal felett) engedélyezett. A csapattagok
fogás nélküli szabad leugrást hajtanak végre, majd a 6 fő a lehető legrövidebb időn belül megépíti az adott versenyugrásra
kisorsolt alakzatot, amit legalább 2 mp-ig megtart. Az alakzatnak 2 mp-ig tisztán és egyértelműen látszódnia kell a
felvételen, hogy értékelhető legyen az ugrás. Az idő mérése akkor kezdődik, amikor az első ugró gépelhagyási szándékkal
átlép a vonalon, és akkor áll meg, amikor felépült az alakzat. A mért időeredmény csak akkor érvényes, ha a 2 mp-ig
megtartott alakzat végig látszik a felvételen. A nem teljesített alakzat 60 mp-es időnek számít.

7.4.

Amennyiben a csapat saját hibájából adódóan nem hajtja végre valamely ugrást, úgy a végre nem hajtott ugrásokra 60 mp-es
időeredményt kap.

7.5.

A sorozatok eredménye kihirdetésre kerül, miután minden csapat végrehajtotta az ugrást. Óvásra az aktuális ugráseredmény
kihirdetését követő 30 percen belül van lehetőség.

7.6.

A szabályoktól eltérő kivitelezésért (pl. 1) fogással történő kiugrás, 2) nem látszik a vonal vagy a vonal mögött elhelyezkedő
lábak, 3) vonalra lépés látható) 10 mp-es büntető idő jár. Bármely csapat végrehajtott és értékelt ugrásának a felvételeit a
versenybíróságnak a versenyzők kérésre a versenyzők rendelkezésére kell bocsájtani. Az esetleges büntetésekről a verseny
főbírója dönt.

7.7.

Az ejtőernyőzés szabályainak durva megszegése, illetve saját, vagy másik ugró testi épségének veszélyeztetése az ugró
versenyből történő kizárását vonhatja maga után (pl. az alakzat veszélyes megközelítése, alacsony nyitás, másik ugró
veszélyeztetése a célterület megközelítése során, durva földetérés, stb.). Ilyen helyzetben az ugrásszolgálat vagy a bírói
testület valamelyik tagjának javaslata alapján bírói konzílium dönt az eset elbírálásáról.

7.8.

Bármilyen okból történő ismétlőugrás költségét a csapatnak kell kifizetnie. Ha nem vállalja a csapat a költséget, akkor az az
ugrás az eredeti, vagy a maximális időeredménnyel értékelhető.

7.9.

Kamerahiba miatti újraugrás nem lehetséges.

9.

GYŐZTESEK MEGHATÁROZÁSA

9.1.

Az a csapat nyer, amelyik valamennyi végrehajtott ugrás után a legkevesebb összidővel rendelkezik.

9.2.

Döntetlen esetén (századmásodperces mérés) az a csapat nyer, amelyiknek a legjobb időeredménye van. Egyenlő eredmény
esetén a második legjobb ugrás eredménye dönt a helyezésről. Amennyiben a második legjobb eredmény is megegyezik, a
csapatok saját költségén szétugrás kérhető.

10.

DÍJAK ÉS JUTALMAK
Az első három helyezett csapat tagjai érem díjazásban részesülnek.

11.

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

12.1.

A versenyzők szállításáról, elhelyezéséről és étkezéséről klubjuknak, illetve saját maguknak kell gondoskodniuk.

12.2.

Szállást és étkezési lehetőséget a repülőtér a megszokott színvonalon biztosít.

12.3.

A reptér fedett hajtogatót biztosít a rendezvény ideje alatt.

1. számú melléklet

