HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o.
Tupolevova 736
199 00 Praha 9 – Letňany
IČ: 24298549
DIČ: CZ24298549

PROPOZICE OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY V INDOOR SKYDIVINGU 2022

2 - Way Dynamic
4 - Way Dynamic
Solo Freestyle Open
Solo Freestyle Junior

Hurricane Factory Praha

Pátek a sobota 13. a 14.01.2023

HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o.
Tupolevova 736
199 00 Praha 9 – Letňany
IČ: 24298549
DIČ: CZ24298549
V souladu se sportovním řádem FAI a na základě souhlasu sportovní parašutistické komise Aeroklubu
ČR pořádá Hurricane Factory Praha 9. Otevřené Mistrovství České republiky v indoor skydivingu (dále
jen MČR) v disciplínách 2 - Way Dynamic, 4 - Way Dynamic, Solo Freestyle Open, Solo Freestyle
Junior.
Datum a místo konání
MČR se bude konat v pátek a v sobotu 13.-14.01.2023 v Hurricane Factory Praha, Tupolevova 736,
Praha 9.
Cíl soutěže
•

Určit Mistry České republiky v jednotlivých disciplínách.

•

Zvýšit a porovnat úroveň sportovních výkonů v indoor skydivingu.

•

Upevnit přátelské vztahy mezi sportovci.

•

Popularizovat indoor skydiving na veřejnosti.

Organizační pokyny
Registrace závodníků (týmů) bude probíhat do 20.12.2022, kdy proběhne uzávěrka přihlášek.
Losování a zveřejnění soutěžních sestav proběhne 12.01.2023.
Startovné:
2 - Way Dynamic – 7 000 Kč
4 - Way Dynamic – 9 000 Kč
Solo Freestyle Open – 5 000 Kč
Solo Freestyle Junior – 5 000 Kč
Startovné je splatné při registraci a je vratné pouze v případě, kdy soutěž provozovatel zruší.
Startovné zahrnuje mimo jiné i lístky do tomboly (4 lístky pro 4-Way Dynamic tým, 2 lístky pro 2-Way
Dynamic tým a 1 lístek pro závodníky v disciplíně Freestyle). Je možné si dokoupit další lístky do
tomboly za 150Kč / lístek.
Startovné je možno uhradit hotově na recepci Hurricane Factory nebo převodem na účet dle faktury.
Stravování je možné v místní restauraci.
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Tupolevova 736
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IČ: 24298549
DIČ: CZ24298549
Parkování vozidel je možné v omezeném rozsahu v ulici Tupolevova nebo na parkovištích blízkého OC
Letňany.
Ceny
V každé kategorii bude vyhlášen vítěz a pořadí do třetího místa.
Všeobecná ustanovení
MČR se mohou účastnit i závodníci (týmy), kteří nejsou občané ČR, a to v rámci soutěže MČR (tedy
budou zahrnutí v závěrečném vyhlášení).
Minimální počet týmů (v případě disciplín Dynamic) nebo závodníků (v případě Freestyle) pro
vyhlášení titulů Mistrů ČR jsou dva. Minimální počet týmů (v případě disciplín Dynamic) nebo
závodníků (v případě Freestyle) pro vyhlášení vítěze závodů je jeden.
Titul Mistra ČR mohou získat jen ti závodníci, kteří splňují podmínky dané Aeroklubem ČR.
Podmínkou účasti na závodech je alespoň základní zkušenost s tunelovým létáním.
Družstva mohou být smíšená.
Soutěž pořádá Hurricane Flyers Club z.s. Kontaktní email: sportflight.praha@hurricanefactory.com.
Ředitelkou soutěže je Eva Turková. Předsedkyní organizačního štábu je Šárka Ferrerová. Hlavní
rozhodčí je Tereza Lidická.

Protesty je možno podat do ukončení soutěže spolu s vkladem 1 000 Kč. U každého protestu je
nezbytné uvést článku sportovního řádu FAI, jež má být porušen. O protestu bude rozhodovat osoba
pověřená pořadatelem. Pokud nedojde k uznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
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Program soutěže
Čtvrtek 12.01.2023
19:00

losování soutěžních sestav

Pátek 13.01.2023
08:00 – 20:00

soutěžní lety

Sobota 14.01.2023
08:00 – 20:00

soutěžní lety

20:30 – 23:00

raut, zábava

22:00

slavnostní vyhlášení vítězů

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v soutěžním programu.
Program jednotlivých disciplín
2 - Way Dynamic
Bude mít 5 závodních kol – Speed round 1 / Speed round 2 / Speed round 3 / Speed round 4 / Speed
round 5.
Povinné prvky pro Speed round (Dive pool) jsou totožné s pravidly FAI. Více informací na stránkách
http://www.dynamic-flying.com. Jednotlivá kola budou ohodnocena body a tým s nejvyšším počtem
bodů vyhrává.
Pro

detailní

informace

ohledně

nastavení

světel

v

tunelu kontaktujte

Jana

Turka

na

j.turek@hurricanefactory.com.
4 - Way Dynamic
Bude mít 5 závodních kol – Speed round 1 / Speed round 2 / Speed round 3 / Speed round 4 / Speed
round 5.
Povinné prvky (Dive pool) jsou totožné s pravidly FAI. Více informací na stránkách
http://www.dynamic-flying.com.
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Pro

detailní

informace

ohledně

nastavení

světel

v

tunelu kontaktujte

Jana

Turka

na

j.turek@hurricanefactory.com.
Solo Freestyle Open & Solo Freestyle Junior
Bude mít 5 závodních kol – Free round / Compulsory 1 / Free round / Compulsory 2 / Free round.
Pracovní čas na Free round je 1:15 s – 1:30 s, na Compulsory 45 s (každý závodník před začátkem závodů
nahlásí délku Free round). Řídíme se pravidly FAI a hodnotí se technická obtížnost, provedení, plynulost
prvků, prezentace, využití času a variabilita. K Free round je možné dodat hudební skladbu ve formátu
.mp3. Každý závodník si obstará vlastní sluchátka. Jeden transmiter pro převod hudby bude k dispozici.
Důležité: Je nutné poslat organizátorům video z úplného Free round a hudební skladbu do 01.01.2023.
Registrace družstva
Registrace je potřeba provést online: https://hurricanefactory.com/prague/mcr-2023/
Tým doplní do soupisky název týmu, jméno a příjmení soutěžících, případně náhradníků a další
potřebné údaje.
Registraci týmu vyplňte nejpozději do 20.12.2022.
Po odeslání registračního formuláře bude tým kontaktován za účelem uhrazení startovného.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na sportflight.praha@hurricanefactory.com.

