II. Gyorsasági Ejtőernyős Nemzeti Bajnokság
2016.09.23-24. Kaposújlak, Kapos DZ
Időpont, Dátum:
2016. Szeptember 23-24, az Ejtőernyőzés Napja rendezvénysorozat keretein belül.
A versenyugrások szeptember 23-án, pénteken reggeltől estig kerülnek lebonyolításra, előre meghatározott időpontban
és gépbeosztással. Az esemény 1 gyakorló és 3 versenyugrásból áll, aki bármilyen okból nem teljesítette az előre
meghatározott ugrásszámot, az a végre nem hajtott ugrásaira 0 pontot kap.
Helyszín:
KAPOS DZ, Kaposújlak. www.kaposdz.hu
A verseny célja:
Népszerűsíteni hazánkban a gyorsasági ejtőernyős ágazatot, lehetőséget biztosítani Magyar és Külföldi ugróknak,
hogy célirányosan fejlesszék tudásukat és próbára tegyék jelenlegi felkészültségüket. A 2016-os Magyar Nemzeti
gyorsasági Ejtőernyős Bajnok kihirdetése, kapcsolattartás és ápolás hazai és külföldi ugrókkal.
Díjak:
Első három helyezett versenyző érem díjazásban részesül.
Lebonyolítás, programterv:
Szeptember 23, péntek:
- 1 gyakoroló és 3 versenyugrás, 09.00-napnyugtáig, előre meghatározott időpontban és gépbeosztással.
Szeptember 24, szombat:
- a versenyugrások esőnapja, eredményhirdetés este a helyszínen.
Légi jármű típusa:
L410 Turbolet
Szállás, étkezés:
Egyénileg megoldva reptér területén. Hideg-meleg konyha biztosított. Info: info@kaposdz.hu, tel.: +36-207779032.
Ugrójegy árak:
Normál jegyár: 8000.Ft (Elővételis jegyeket is lehet használni!) - 4000m.
Versenyszabályok:
Az ugrások célja
A versenyző célja az eseményen, hogy minél gyorsabban zuhanjon úgy, hogy a mért szakaszon a legnagyobb
átlagos függőleges sebességet érje el.
Mért szakasz
Az a függőleges kilométer, ahol a sebességmérés történik, 2700 méteres (8858 feet) föld feletti magasságban
kezdődik és 1700 méteres (5577 feet) föld feletti magasságban végződik.
Sebesség mérő eszköz (SMD)
Az ejtőernyősök függőleges sebességének meghatározására használt eszköz, ami az ejtőernyős testére vagy
felszerelésére van rögzítve. 2db pro-track vagy GPS készülék.
Kategóriák
Nyílt nemzetközi verseny és nemzeti bajnokság külön értékelve, férfiak és nők együttesen.
Min. 5 női vagy 5 ifjúsági versenyző részvétele esetén külön értékelésre kerül sor.
A teljesítés feltétele
A végső helyezések megállapításához a legjobb verseny ugrások halmozott összegét kell használni a
teljesített körök függvényében. Legalább két ugrást kell teljesíteni, hogy meghatározzák a helyezéseket és a
győztes kihirdetésre kerüljön.

Általános szabályok
Felszerelés:
- A versenyzők nem viselhetnek kiegészítő súlyt a testükön, bármely felszerelésükön vagy bármely
felszerelésükben.
- Az ejtőernyőket és felszereléseket a Főbíró, a Versenyigazgató vagy az FAI ellenőre megvizsgálja, hogy
megerősítse, biztonságosak az eseményre és nem tartalmaznak extra súlyt. Amennyiben a Főíró, a
Versenyigazgató és a FAI ellenőre szerint az ejtőernyő és/vagy a felszerelés nem biztonságos az eseményen,
a versenyző nem használhatja azt. Ez a döntés nem képezheti óvás alapját.
- Minden versenyzőnek működő audio magasság figyelmeztető eszközt kell viselnie minden ugrásnál. Két
működő audio magasság figyelmeztető eszköz ajánlott vizuális jelzéssel a szemüvegen vagy arcvédő plexin.
- Minden versenyző két SMD-t fog viselni, amelyet a Főbíró ad ki. Az eszközöket a versenyző tokjának
oldalsó hevederére vagy testére kell rögzíteni. Az SMD-nek lehetőleg a tok oldalán kell elhelyezkedni. Az
eszközöket a Vezető Bíró megelégedettségének megfelelően kell elhelyezni, ez a döntés képezheti óvás
alapját.
- Az SMD-ket a versenyzőre valamely bíró helyezi fel. Az eszközöket a gépbe szállás előtt helyezik fel
közvetlenül.
- Az ugrás után a versenyző közvetlenül a bírói területre megy, ahol a mérő eszközöket eltávolítják.
- Amennyiben egy vagy két SMD hibásan működik és a Főbíró, valamint a Versenyigazgató szerint a hibát
nem a versenyző okozta, a versenyző eldöntheti, hogy újra ugrik vagy elfogadja a 0 pontot arra az ugrásra. A
versenyzőnek azonnal döntést kell hoznia és a Vezető Bírót értesítenie kell a döntésről, különben újra kell
ugrania.
- A versenyző nem viselhet saját SMD-t a hivatalos mérő eszközök közelében.
Gyakorló ugrás
- Minden versenyzőnek lehetőséget kell biztosítani a hivatalos gyakorló napon, hogy legalább egy hivatalos
gyakorló ugrást hajtson végre, amennyiben az időjárás engedi.
- Ezek alatt az ugrások alatt a verseny során használt SMD-ket kell használni, valamint a verseny
szabályait és eljárásait be kell tartani.
- A hivatalos gyakorló ugrásokat a Főbíró felügyelete alatt a Hivatalos Bírói Bizottságnak, vagy Gyakorló
Bíróknak kell elbírálni és az elért eredményeket nyilvánosságra lehet hozni.
A győztes meghatározása
- Minden teljes kör végén, a versenyzők pontjait a legjobb versenyugrások halmozott összegéből
határozzák meg a teljesített körök számának függvényében.
- Amennyiben az első három helyen holtverseny alakul ki, a következő szabályok érvényesek:
I) Ha lehetséges még egy ugrást végre kell hajtani;
II) Amennyiben ez sem oldja fel a holtversenyt az a versenyző magasabb helyezést, aki a verseny bármely
körében elért legnagyobb átlagos sebességgel rendelkezik.
III) Amennyiben ez sem oldja fel a holtversenyt, akkor a legutolsó körben legnagyobb sebességet elérő
versenyző kap magasabb helyezést és így folytatva visszafelé a körökben, amíg a holtverseny meg nem törik.
IV) Amennyiben a holtverseny nem törhető meg, az érintett versenyzőket azonos éremmel kell jutalmazni
V) Minden más holtversenyt egyenlőként kell rangsorolni.
Ugrási folyamat
- Az ugrási pontot a pilóta határozza meg a Versenyigazgatóval egyetértésben. A légi jármű pilótája jelzi a
versenyzőknek, ha szabad az ugrás. Minden versenyzőt tájékoztatnak a speciális ugrási jelről az eseményt
megelőző versenyzői megbeszélésen.
- Az ugrási késleltetést a versenyzők között úgy kell meghatározni, hogy biztosítva legyen a megfelelő
elkülönítés, és legalább 5 másodperc legyen.
- Az első ugró a gép repülési irányától jobbra 90 fokkal repül, a második 90 fokkal balra és így tovább.
Amennyiben egy versenyző olyan technikát használ, ami a földhöz viszonyítva vízszintes mozgással jár, az
ugrónak el kell fordulnia a megfelelő irányba röviddel a kiugrást követően. Amennyiben a versenyző olyan
technikát használ, ami a függőleges repülési úton minimális vagy zéró vízszintes mozgással jár az ugrás alatt,
a versenyzőnek a pálya elhagyása után a lassulási folyamat során kell a megfelelő irányba történő fordulót
végrehajtania.

Kiugrási sorrend
- Biztonsági okokból a kiugrási sorrend az egyén leggyorsabb zuhant sebessége alapján kerül
meghatározásra.
- Maximum 6 versenyző ugorhat ki egy rárepülésen, de ezt a számot a Versenyigazgató csökkentheti a
légijármű méretének és a dropzone területének figyelembe vételével
Kiugrási magasság
- A kiugrás magassága: 13000 feet (3962 méter = 4000 méter)
- Csak időjárási okokból vagy a légi forgalom függvényében és a FAI Ellenőr valamint a Főbíró
beleegyezésével, a Versenyigazgató a kiugrási magasságot 12000 feet-re (3658 méterre) csökkentheti és
folytatódhat a verseny. Ettől függetlenül a pálya marad a 2700-1700 méter közötti szakasz. Amennyiben a
kiugrási magasságot lejjebb hozzák, azt a minden versenyzőre alkalmazni kell.
Sebesség mérési eszköz (SMD)
- Az SMD-nek képesnek kell lennie adatok gyűjtésére vagy a valós idejű adatok földi állomásra vagy
állomásokra való továbbítására, ami lehetővé teszi a versenyző 2700 m és 1700 m föld feletti magasságon
való függőleges sebességének megjelenítésére egy század kilométer per óra pontossággal és a versenyző
kiugrási magasságának 10 méteres pontosságú meghatározására.
- Az SMD-ből az adatokat az eszköztől függően szükséges letölteni számítógépre a versenyző
sebességének meghatározásához.
- Az eszköz nem igényelhet semmilyen beavatkozást a versenyző részéről, hogy működjön és a rögzítési
funkciónak a versenyző kiugrásakor automatikusan aktiválódnia kell.
- Amennyiben az SMD-ből az adatokat letöltik elemzés céljából földet érés után, az adatokat rögzíteni kell
és le kell menteni a letöltést követően.
- Amennyiben a sebességet az SMD-ből ki lehet olvasni a leszállást követően, nem szükséges azt
megőrizni az SMD-n és csak a pontozó táblázaton kell rögzíteni.
A Speed Skydiving pontozása
- A Speed Skydiving pontszáma az átlagos függőleges sebesség a század pontos kilométer per óra, amelyet
a versenyző a pályán elér. Ezt a pontszámot a két SMD-ből kapott sebesség átlagából kell meghatározni.
Speed Skydiving büntetések
- Ha a két átlagsebesség közti különbség 60.01km/h vagy ennél több, akkor az ugrást pontozási
határértéken kívülinek (OB) kell tekinteni és 0.00-ra kell pontozni.
- Amennyiben a két átlagos sebesség közötti különbség 30.01 km/h vagy ennél nagyobb, de 60.01km/h-nál
kisebb akkor az ugrás pontszáma az elért két átlagsebesség átlaga mínusz a 30.00km/h feletti különbsége a
két sebességnek század kilométer per órában lefelé kerekítve.
Az ugrás pontozása
- Az első bíró elemzi az ugrást és meghatározza a megfelelő pontszámot. A második bíró ezután ellenőrzi
az elemzést és a pontszámot mielőtt azt hozzáadják a pontozó táblához.
- A két SMD-ben lévő adatot kell használni, hogy a két átlagos függőleges sebességet meghatározzák a
pályán.
- Amennyiben az adatok elemzéséhez számítógépet használnak, hogy meghatározzák a sebességet, akkor
az adatot minél gyorsabban le kell tölteni, miután a versenyző átadta az eszközt és mielőtt z SMD-t újra
felhasználják egy másik versenyzőnél.
- Amennyiben a két átlagos sebesség közti különbség 30km/h (18.64mph) vagy ennél kevesebb, akkor az
ugrás a pontozási határon belül van és az ugrás pontszáma a két sebesség átlaga század km/h pontosan lefelé
kerekítve.
- Amennyiben az eltérés a két átlagsebesség között 30.01km/h vagy ennél nagyobb, de 60.01km/h-nál
kevesebb, akkor az ugrás pontozásánál a korábban említettek szerint kell eljárni.
- Amennyiben az eltérés a két átlagsebesség között 60.01km/h vagy ennél nagyobb, akkor az ugrást a
mérési határokon kívülinek (OB) kell tekinteni a fent leírtak leírtak szerint.
- A pontszámok addig nem véglegesek, amíg az adatokat nem nézték át. A Főíró felelős a versenyzők
végső pontjainak meghatározásáért és a helyezés eldöntéséért.
A helyezés meghatározása
A végrehajtott ugrások számának függvényében különböző számú ugrást vesznek figyelembe a helyezés
meghatározásához:

I. Ha két kört teljesítenek, a versenyző legjobb köre számít.
II. Ha három kört teljesítenek a versenyzők, a legjobb két kör számít és a pontszám a két sebesség összege.
Kiegészítő információként a két sebesség átlaga is feltüntethető a pontozó táblázaton.
III. Ha 4 vagy 5 kört teljesítettek a versenyzők, a legjobb 3 kör számít és a pontszám a három sebesség
összege. Kiegészítő információként a három sebesség átlaga is feltüntethető a pontozó táblázaton.
Egyéb felelősségi körök
A Főbíró dönt az esemény megszakításáról, amennyiben az időjárási feltételek az esemény lebonyolítására
nem biztonságosak.
A verseny céljai
A Speed Skydiving Bajnokinak meghatározása.
A Speed Skydiving training és verseny népszerűsítése és fejlesztése
Speed Skydiving verseny rekordok felállítása.
Ötletek cseréje valamint a sport ejtőernyősök, bírók és kisegítő személyzet kapcsolatának erősítése
minden nemzetben.
Lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők megosszák és kicseréljék tapasztalataikat, tudásukat és
információjukat.
Fejlesszék a bírói eljárásokat és gyakorlatot.
A verseny programja
Az esemény 3 versenyugrásból áll. Aki bármilyen okból nem teljesítette az előre meghatározott ugrásszámot,
az a végre nem hajtott ugrásaira 0 pontot kap.
Óvás
Minden óvás külön-külön 50 EUR költséggel jár. Az óvást írásban kell benyújtani a Versenyigazgatónak, az
eredmények kifüggesztését követő 2 órán belül.
Nemzeti bajnok
A Nemzeti Bajnok cím az eseményen és az egyes csoportokban első helyezést elért versenyzőt illeti.
Díjak és kitüntetések
Medállal jutalmazzák az első három helyezést elért versenyzőt a Nyílt eseményen és Nemzeti Bajnokságban
is külön-külön.
Nevezési feltételek, árak
- A nevezés feltétele min. hazai B vizsga illetve a versenyt megelőző hétvégén vagy a versenynap előtti
napon történő, versenykörülmények közt végrehajtott min.1 értékelhető ugrás. A Főbíró és a
Versenyigazgató fenntartja a jogot a nevezések visszautasítására, az ugrás biztonságának
figyelembevételével.
- A Nemzeti Bajnokság résztvevőinek érvényes versenyengedéllyel kell rendelkezniük.
- Nevezési díj: 1000.Ft/fő (csak a szervezési költségeket tartalmazza)
- Ugrójegy árak: Normál (8000Ft) és elővételis jegy (7000Ft) is használható.

