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PROPOZICE – SOLO SPEED 

 

Demo disciplína organizovaná při příležitosti akce 
Otevřeného mistrovství České republiky v indoor 

skydivingu 2023 
 

 

 

 

 

 

 

Hurricane Factory Praha 
Pátek a sobota 13. a 14.01.2023
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Na základě souhlasu sportovní parašutistické komise Aeroklubu ČR pořádá Hurricane Factory Praha  

9. Otevřené Mistrovství České republiky v indoor skydivingu (dále jen MČR).  Při příležitosti akce bude 

možné závodit i v DEMO disciplíně Solo speed. 

Datum a místo konání 

Pátek a sobota 13.-14.01.2023 v Hurricane Factory Praha, Tupolevova 736, Praha 9.  

Cíl soutěže 

• Zvýšit a porovnat úroveň sportovních výkonů v indoor skydivingu. 

• Upevnit přátelské vztahy mezi sportovci. 

• Popularizovat indoor skydiving na veřejnosti. 

• Podporovat sociální inkluzi skrze indoor skydiving jako sport. 

Organizační pokyny 

Registrace závodníků bude probíhat do 20.12.2022, kdy proběhne uzávěrka přihlášek.  

Startovné: 

Solo Speed – 2 300 Kč 

Startovné je splatné při registraci a je vratné pouze v případě, kdy soutěž provozovatel zruší. 

Startovné zahrnuje mimo jiné i lístky do tomboly (1/závodník). Je možné si dokoupit další lístky do 

tomboly za 150 Kč / lístek. 

Startovné je možno uhradit hotově na recepci Hurricane Factory nebo převodem na účet dle faktury. 

Stravování je možné v místní restauraci.  

Parkování vozidel je možné v omezeném rozsahu v ulici Tupolevova nebo na parkovištích blízkého OC 

Letňany. 

Vyhlášení vítězů 

V kategorii bude vyhlášen vítěz a pořadí do třetího místa.   

Minimální počet závodníků pro vyhlášení vítěze závodu je jeden. 
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Všeobecná ustanovení 

Závodů se mohou účastnit i závodníci, kteří nejsou občané ČR. 

Podmínkou účasti na závodech je alespoň základní zkušenost s tunelovým létáním.  

Soutěž pořádá Hurricane Flyers Club z.s. 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. O protestu bude rozhodovat 

osoba pověřená pořadatelem. Pokud nedojde k uznání protestu vklad propadá ve prospěch 

pořadatele. 

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 disciplíny 

Solo speed bude mít 5 závodních kol – Speed round 1 / Speed round 2 / Speed round 3 / Speed round 4 / 

Speed round 5. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Lajny 

mailto:sportflight.praha@hurricanefactory.com
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• Head Down Switching Snake 

• Head Up Inface Snake 

• Head Up Switching Snake 

• Head Up Mixed Snake 

• Mixed Head Down Snake 

 

Vertikály 

Závodník musí být na správné straně center lajny, před tím, než započne vertikálu. Závodník představuje 

letce číslo 1 podle pravidel D2W. 

• Back Layout 

• Bottom Loop 

• Classic 

• Butterfly 

• Bottom Loop 360 (Head Down 360) 

• Layout 360 (Head Up 360) 

• Crossing Classic  

 

Mixéry 

Závodník musí být na správné straně center lajny, před tím, než započne mixér. Závodník představuje 

letce číslo 1 podle pravidel D2W pro první cast mixéru a potom přeletí center lajnu a ve druhé části mixéru 

představuje letce číslo 2 podle pravidel D2W. 

Když závodník skončí po první části mixéru v pozici hlavou dolů, napojovací pohyb bude bottom loop 

(bottom loop musí být dokončen před protnutím center lajny), může následovat druhý bottom loop, 

pokud druhá část mixéru začíná v pozici hlavou dolů. 

Pokud závodník skončí v pozici hlavou nahoru po prvním mixéru a další cast mixéru začíná hlavou dolu, 

musí závodník napojit pohyb bottom loopem (závodník musí být hlavou dolů, než protne center lajnu). 

Head Down Inface Circles 
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• Head Up Inface Circles 

• Head Down Shuffler 

• Head Up Shuffler 

• Mix Shuffler 

• Mixed Circles 

• Reversed Mixed Circles 

• Head Down Inface shuffler 

 

Více informací na stránkách http://www.dynamic-flying.com. Každé kolo bude hodnoceno body a letec 

s nejvyšším počtem bodů vyhrává. 

Pro detailní informace ohledně nastavení světel v tunelu kontaktujte Jana Turka na 

j.turek@hurricanefactory.com. 

Registrace soutěžícího 

 
Registraci je potřeba provést online: https://hurricanefactory.com/prague/mcr-2023/ 

 
Soutěžící doplní do přihlášky jméno a příjmení a další potřebné údaje. 

Registraci 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. 
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