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VŠEOBECNÉ INFORMACE: 

 Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví, termín ukončení přijímání přihlášek je 

7.5.2019, 18:00hod 

 Startovné – 3000Kč splatné spolu s podáním přihlášky vkladem na účet 722112389/5500 (do po-

známky pro příjemce prosíme uvést jména závodníků) nebo hotově během prezentace, startovné za-

hrnuje veškeré soutěžní letenky a náklady spojené s organizací. 

 Ubytování – individuální, možné využít camp bezplatně v určeném prostoru letiště ve vlastních sta-

nech, popř. obytných přívěsech 

 Stravování – možné zajistit na letišti, nutné objednat v rámci prezentace 

 Tréninkové seskoky – 5. –7.5.2021, cena tréninkového seskoku 330Kč 
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1. Cíl soutěže: 

a) určit vítěze, pořadí jednotlivců a čtyřčlenných družstev v disciplíně přesnost přistání na základě do-

sažených výsledků 

b) získat bodové hodnocení série závodů ČESKÉHO POHÁRU V PARAŠUTISMU 2021 

c) porovnat výkonnost závodníků a tím motivovat zvyšování jejich sportovní úrovně 

d) popularizovat a přiblížit sportovní parašutismus široké veřejnosti  

e) přispět k upevnění přátelských vztahů a sportovního cítění 

2. Místo a datum konání soutěže: 

a) Letiště Plzeň Líně (LKLN) 

b) 7.-9.5.2021 

3. Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví, termín ukončení podávání 

přihlášek je 7.5.2021, 21:00hod 

4. Předpokládaný časový průběh soutěže: 

a) 5. –7.5.2021 tréninkové seskoky 

b) 7.5.2021, 16:00-18:00 prezentace (možné mailem, telefonicky při splnění níže uvedených 

podmínek COVID)  

c) 8.5.2021, 9:00 nástup soutěžících (letiště Plzeň Líně), zahájení soutěže, losování 

družstev 

d) 8.5.2021, 10:00 – 20:00hod soutěžní seskoky, cca 60min pauza na oběd 

e) 9.5.2021, 9:00 – 13:00hod soutěžní seskoky 

f) 9.5.2021, 14:00 vyhlášení výsledků 

5. Technické podmínky: 

a) soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic 

b) seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm 

AMP (velikost středu 2 cm)  

c) soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 7 m/s 

d) seskoky budou prováděny z letounu AN-2, popř. jiného vhodného typu 

e) za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové 

hladiny není důvodem k opakování seskoku 
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f) všichni soutěžící musí mít výstroj odpovídající platným předpisům 

g) pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka v případě nedodržení předpisů platných pro le-

tecký a parašutistický provoz 

h) minimální kvalifikací pro účast v soutěži je kategorie "B" (dle V-PARA 1), členem družstva (jehož 

členy jsou závodníci kategorie "B") musí být držitel speciálního oprávnění "H", který je odpovědný 

za posouzení schopnosti svěřených parašutistů bezpečného provádění soutěžních seskoků na stano-

venou doskokovou plochu 

6. Pravidla soutěže: 

a) soutěž sestává z osmi kol 

b) pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola 

c) seskoky budou prováděny z výšky 900 m – 1200 m nad terénem 

d) dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se sportovním řádem FAI a soutěžními pra-

vidly pro přesnost přistání (KD) 

7. Stanovení vítěze: 

Jednotlivci - vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností 

a) při shodě součtu vzdáleností na prvních třech místech rozhoduje vyšší počet "nul" 

b) počet lepších výsledků 

c) v případě, kdy ke stanovení pořadí nepostačují předchozí podmínky, bude proveden další soutěžní 

seskok parašutistů s totožným výsledkem 

Družstva - pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě 

shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců 

8. Protesty: 

a) protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání pro-

testu je stanoven na 500 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli 

b) podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podání 

c) o protestu rozhoduje výsledek hlasování komise JURY, která je složena z kapitánů družstev a hlavní-

ho rozhodčího, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas hlavního rozhodčího 

9. Opatření proti šíření COVID 19:  
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Opatření se řídí aktualizovaným STANOVENÍM ZÁVAZNÝCH HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝCH 

PODMÍNEK PRO KONÁNÍ VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ NEBO SOUTĚŽE, vydaným Mi-

nisterstvem.zdravotnictví ČR pro Cup of Freedom Pilsen 2021 pod č.j. MZDR 17410/2021-2/OVZ. 

Body závazné pro účastníky: 

 Organizátor zajistí vstupní filtr do areálu konání sportovní akce (změření teploty a sběr selfreporting for-
muláře) u všech osob, které vstupují do areálu konání akce. Osobě, která nevyplní selfreporting formu-
lář, nebo je naměřena teplota vyšší než 37,5 st.C bude umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře po-
věřeného organizátorem. 

 Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu konání této akce 
potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře. 
Tento formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u 
lékaře v případě soutěžících a realizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostat-
ních osob přítomných v areálu konání sportovní akce.  

 Všichni sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu (dále jen „povinná osoba“) jsou povinni absolvo-
vat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, vyšetření a vyhodnocení výsledku je platné pouze při od-
běru vzorků a jejich zpracování odborným zdravotnickým personálem, dokument potvrzující negativní 
test SARS-CoV-2 předloží účastník při prezentaci a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 
hodin od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatel-
ně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle 
platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozi-
tivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 
dní.  

 Testování je ze strany organizátora bezplatně zajištěno auditovanou zdravotnickou firmou 5.5. 2021 ve 
13:00hod a 7.5.2021 v 18:30hod. 

 Organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost 
se nevztahuje na sportovce a trenéry v průběhu tréninku a v době použití sprch. K ochraně dýchacích 
cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  

 Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v hledišti po dobu konání sportovní akce.  

 Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v místě konání sportovní akce nepřesáhl 85 
osob.  
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