Regulamin XIX Spadochronowych
Mistrzostw Polski FS-4

CHRCYNNO 2020

1.Organizator Mistrzostw
Organizatorem XIX Spadochronowych Mistrzostw Polski FS-4 w roku 2020 jest
Aeroklub Warszawski.

2.Miejsce
Mistrzostwa Polski FS-4 rozgrywane będą na strefie spadochronowej Aeroklubu
Warszawskiego (SkyDive Warszawa) w miejscowości Chrcynno, koło Nasielska.
https://www.google.com/maps/place/05190+Chrcynno/@52.5746927,20.8435989,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0
x471ebd5fc2d4bf09:0x2c837491830f942!8m2!3d52.5746945!4d20.8611085

3.Termin
Mistrzostwa Polski FS-4 odbędą się w dniach 7-9 października 2020 roku,
zgodnie z kalendarzem wydarzeń Aeroklubu Polskiego. Rejestracja zawodników
i losowanie kolejności kolejek odbędzie się dnia 6 października 2020 roku
zgodnie z programem Mistrzostw.

4.Przyjmowanie zgłoszeń drużyn
Zgłoszenia drużyn do udziału w Mistrzostwach Polski FS-4, w terminie do 15
września 2020 roku, na adres e-mail: mpfs4@aeroklub.waw.pl
W treści zgłoszenia należy podać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska
zawodników, rozmiary koszulek, numery licencji sportowych, rodzaj i numer
licencji lub ŚK, dane kontaktowe do kapitana drużyny.

5.Zasady rozgrywania zawodów
Mistrzostwa Polski FS-4 rozgrywane będą zgodnie z regulaminem
Competition Rules For Formation Skydiving and Vertical Formation Skydiving edycja 2020, Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI z siedzibą w Lozannie.
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/2020_isc_cr_fsvfs.pdf
Dokument zawiera definicje oraz aktualną listę figur i bloków na rok 2020.
Przewiduje się rozegranie 10 kolejek, minimum 7 jest potrzebnych
do rozegrania zawodów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez trzy pierwsze drużyny,
po ostatniej konkursowej kolejce rozegrana zostanie kolejka dogrywkowa.
Ilość kolejek zostanie ogłoszona na odprawie technicznej w dniu 30 września
(na podstawie prognozowanej długoterminowej pogody).

Skoki treningowe. Zespoły mogą wykonać sekwencję, jaką same wybiorą
i otrzymać ocenę sędziów.
Ocena skoku. Sędziowie będą oglądali zapis wideo z każdego skoku, aby
zobaczyć punkty, z normalną prędkością, jeden raz. Podczas pierwszego
oglądania zostanie określona końcowa klatka, na końcu czasu pracy. Na żądanie
sędziego możliwe jest drugie obejrzenie skoku, z normalną prędkością lub
zredukowaną do 70-90% normalnej prędkości. Na żądanie sędziego zawodów
możliwe jest trzecie obejrzenie fragmentu/ów skoku, z normalną lub
zredukowaną prędkością. Prędkość podczas drugiego i trzeciego oglądania
(normalna albo zredukowana) będzie określona przez sędziego zawodów.
Przed rozpoczęciem zawodów sędzia główny określi procent redukcji prędkości.
Końcowa klatka, określona podczas pierwszego oglądania, będzie stosowana
przy każdym oglądaniu.
Transmisja i zapis wideo. Sprzęt wideo musi dostarczyć cyfrowy sygnał High
Definition 1080 z minimalną częstotliwością klatek 25 klatek na sekundę,
za pośrednictwem karty pamięci (minimum klasy 10).

6. Program
wtorek – 6 października
18:00 - 19:00 - Rejestracja zawodników
19:00 - 21:00 - Odprawa i losowanie kolejności startu oraz sekwencji kolejek
środa - 7 października
9:00 do zachodu słońca - skoki
czwartek - 8 października
9:00 do zachodu słońca - skoki
20:00 - Oficjalne zakończenie Mistrzostw Polski FS-4 i dekoracja zwycięzców
piątek - 9 października (dzień rezerwowy na dogrywki)
9:00 - 12:00

7.Wymagania formalne
Licencja Sportowa FAI,
badania lotniczo-lekarskie,
Świadectwo Kwalifikacji lub dokument równoważny,
karta zestawu spadochronu,
ubezpieczenie OC (sportowe).

8. Opłaty
Wpisowe na Mistrzostwa wynosi 150 zł od zawodnika.
Cena za skok od zawodnika:
80 zł bez układki
100 zł z układką.
Wpisowe należy opłacić do 15 września, za całą drużynę w kwocie 750 zł
na konto:
Bank Millenium 63 1160 2202 0000 0003 6597 4171
Aeroklub Warszawski
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 1
Tytułem: „Wpisowe MP FS4 2020 nazwa drużyny”
Opłaty za skoki płatne na miejscu, w kasie strefy kartą lub gotówką.

9. Zakwaterowanie
Na terenie strefy jest możliwość zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych
w cenie 20 zł/doba (standard turystyczny) lub w okolicznych pensjonatach
i hotelach.

10. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, wyżywieniem
i zakwaterowaniem uczestników i osób towarzyszących. W cenie wpisowego
ujęty jest okolicznościowy T-shirt.
Na terenie Skydive Warszawa znajduje się niezbędna infrastruktura potrzebna
do rozegrania zawodów oraz bar serwujący całodzienne wyżywienie.
Aeroklub Warszawski zastrzega prawo dokonania zmian organizacyjnych
w punkcie 6. Program, wynikających z ilości zgłoszonych drużyn.
Wszelkie zmiany będą przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej,
do 72 h po zamknięciu rejestracji, osobom odpowiedzialnym za kontakt w danej
drużynie.
W sprawach związanych z Mistrzostwami Polski FS-4 prosimy o kontakt
mailowy na adres: mpfs4@skydive.waw.pl

