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Speed Star
2018
30. dubna – 1. Května 2018
Skydive Pink Klatovy
Stav: 31.10.2017

IPPC
International Pink Parachute Club
Endresstrasse 79/4
A-1230 Wien
Boogie Tel. +43 664 401 36 33
Tel. (01) 88 98 222, Int`l +43-1-88 98 222
Fax (01) 88 98 222 26, Int`l +43-1-88 98 222 26
e-mail manifest@pink.at, office@p ink.at

Místo: Skydive Pink Klatovy, CZ. Najdete nás: http://www.pink.at/klatovy.htm
K dispozici kemp se sociálním zařízením (teplými sprchami) a saunou na místě. Rezervace
ubytování na manifest@pink.at
Obecné podmínky:
Výsadkové letadlo: Pink Skyvan, SC7
Každý/-á účastník/- ice soutěže může být součástí pouze jednoho týmu. Může být přihlášeno
maximálně 30 desetičlenných týmů.
O pořadí rozhoduje pořadí zaplacení startovného.
Rozhodčí: Dr. Rainer „EXI“ Hoenle
Registrační adresa:
International Pink Parachute Club
A-1230 Wien, Endresstrasse 79/4
Tel. +43-1-88 98 222, Fax +43-1-88 98 222 26,
Přihlášky zasílejte na e-mail manifest@pink.at – v emailu uveďte Jmé no kapitána,
Jméno Teamu, velikosti triček
Harmonogram:
Čtvrtek 26.04. - Neděle 29.04.2018 celodenní tréninky
Neděle 29.04. v 19:00 hodin uzávěrka přihlášek, určení pořadí přihlášených, seznámení s
formacemi
Pondělí 30.04.2018 v 9:00 začátek soutěže, skoky až do západu slunce!
Pondělí 30.04.2018 ve večerních hodinách setkání u ohně, grilování a pivo zdarma
Nejpozději úterý 01.05.2018 cca. 15:00 hodin:
Ukončení soutěže se slavnostním předáváním cen
Provedení seskoků:
1.Výsadková výška pro seskoky a pracovní doba je stanovena minimálně na 4000m n.m. a 50
sekund.
Změna těchto hodnot může být provedena jen v souvislosti s počasím a to tak, že
výsadková výška nebude menší než 2000m a pracovní doba je stanovena na 20 sekund.
Pracovní doba může být snížena o tresty popsané v níže popsaném bodě 5.
2. Výskok (Exit) - postup
a) zadní rampa: např. ze Skyvana ze startovní čáry značené na podlaze
b) boční dveře: Maximálně 3 soutěžící + kameraman skáčou vně výstupních dveří, zbylí
vyskakují zevnitř letadla.
c) Odchylka od 2a) a 2b), v závislosti na možném popisu.
d) Žádné spojení soutěžících při exitu
 Soutěžící musí při exitu volně vyskočit, žádné spojení mezi nimi, tak musí být i
ukázáno.
Nejasně ukázaný exit bude pokutován (viz odstavec 5).
3. Losování
a) Každé kolo začíná hodnocením formace Speed-Star – jako 1. bod.

b) Pořadí losování vychází z aktuálního 10-way Speed Star divepoolu s každými 4 popřípadě
5 body včetně hvězdy, podle toho jaké číslo bude dosaženo dříve.
c) Následné pořadí ve 3 krocích:
1. krok: V prvním kole bude vybrána náhodná formace dropzony – (po hvězdě a
pokud je k dispozici), která soutěž pořádá
2. krok: Zbývající náhodné formace a blokové sekvence budou zpracovány jednotlivě
z rezervoáru k dokončení kola.
d) Vytvořené sekvence jsou opakovatelné, vždy včetně 10-way Speedstar formace
4.Začátek odpočítávání pracovní doby a pokuty
a) zadní rampa: Pracovní doba začíná odrazem prvního z vyskakující skupiny od startovní
čáry nebo odrazem kameramana v závislosti, kdo vyskakuje jako první.
b) boční dveře: pracovní doba začíná vyskočením prvního člena týmu nebo kameramana z
bočních dveří
c) Pracovní doba – tresty
 když čáru překročí celou nohou a nebude opraveno
 když se překročení sice opraví, ale čára není vidět alespoň 2 sekundy před
generálním výskokem
 když kameraman při výskoku čáru nezaznamená
 když výskok z bočních dveří není znatelný
5.Udání pokuty
a) u startovní čáry-Porušení pravidel dle odstavce 4, nebo například neukázání linie, či
jasného exitu z bočních dveří
Pokutová přirážka k hvězdnému času od + 5 sekund
Snížení příslušného pracovního času o – 5 sekund
b) Spojení v exitu, to znamená nejasné ukázání každého invidiuálního výskoku:
žádný hvězdný čas v Speed-hodnocení
žádný hvězdný bod v Sekvenci - hodnocení
Snížení každého pracovního času o – 5 sekund
c) Při více porušení pravidel bude přidáno:
Příklad: Porušení pravidel z bodu a) Porušení exitové linie a bodu b) Spojení v exitu –
snížení pracovního času o 10 sekund
6.Speed-Star-Hodnocení
Nejrychlejší čas ze všech získaných pro vytvoření 10er hvězdné formace vyhrává (určuje
rozhodčí). Časy se nesčítají.
7. Hodocení sekvence
Každá správně ukázaná formace v souvislosti se správným předchozím mezimanévrem
(totální separace nebo Block-Inter) prokáže jeden sekvenční bod.
Počet přidanýnch bodů udá umístění, počínaje nejvyšším počtem
Stejné počty bodů budou odděleny v umístění podle rychlejšího hvězdného času
8.Vyhodnocení
Hodnocení se provádí pomocí videa ze vzduchu.
Každý tým má zajištěn svého kameramana/ku a je odpovědný za čitelnost videa.
Opakování seskoků z důvodu nečitelnosti videa není možné. Ohodnoceno bude to,
co je na video rozeznatelné.

Opakování seskoků je možné jen z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a
je na zvážení rozhodčího. Opakující se sekoky jdou na náklady teamu.
Ceny:
Startovné:
Cena skoku:

350,00 € pro Team
32,00 € pro účastníka, kameraman zdarma

Startovné 350,00 € musí být zaplaceno nejpozději před začátkem soutěže – hotově, nebo
bankovním převodem
K dispozici jsou 3 Skyvani, maximální počet přijatých týmů je 30, pořadí rozhoduje datum
platby startovného
Účty:
Pink Aviation spol. s.r.o.
ČSOB Klatovy
Bankovní spojení: ČSOB Klatovy
Č.ú. : 103685890/0300 EUR
IBAN: CZ5503000000000103685890
Č.ú. : 103066125/0300 CZK
IBAN: CZ4603000000000103066125
BIC: CEKOCZPP
Sparkasse Passau - BLZ 740 500 00
BIC: BYLADEM1PAS
Kto 8971616
IBAN: DE58740500000008971616

Účel platby: Jméno týmu a „PINK STAR“
Vyúčování seskoků se provádí pomocí Pink karty, jsou povoleny debetní karty, kreditní karty
VISA, MASTERCARD, MAESTRO, Diners Club, Discover, JCB a nebo hotovost.
Startovné zahrnuje organizační poplatek a náklady na kempování v průběhu soutěže
Požadavky/Způsobilost:
Platná parašutistická licence a pojištění odpovědnosti za škody
Používané vybavení musí být v souladu se zákony země.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny pořádané soutěže, pokud to vyžadují zvláštní
okolnosti nebo je- li změna podporována všemi účastníky soutěže
10er-Divepool 2018: http://www.pink.at/10er-Divepool_2018.pdf

