PROPOZÍCIE
XXVIII. ročník Medzinárodnej parašutistickej súťaže „CASSOVIA 2018"
a “ XII. ročník Memoriálu Juraja Čekana ”.

KOŠICE 2018
1. O súťaži:
Jedná sa o súťaž parašutistov v kategórii presnosť pristátia jednotlivcov a družstiev.
Táto súťaž patrí k najstarším na Slovensku a nadväzuje na Pohár SNP, ktorý sa v Košiciach
dlhé roky organizoval ešte pred rokom 1989. V terajšej podobe sa organizuje každoročne od
roku 1991 bez prestávky.
Súťažné zoskoky budú vyhodnotené nasledovne:
➢ XII. ročník Memoriálu Juraja Čekana – súťaž jednotlivcov
➢ XXVIII. ročník Medzinárodnej parašutistickej súťaže „CASSOVIA 2018“ –
súťaž trojčlenných družstiev
2. Organizácia súťaže, dátum a miesto:
➢ Aeroklub Košice, parašutistický klub – hlavný organizátor súťaže
➢ termín: sobota – 1.9.2018; náhradný termín: nedeľa – 2.9.2018
➢ doskočisko: Letisko Bidovce (GPS súradnice: 484439N – 212650E)
/ cca 15 km od Košíc – smer Michalovce /
➢ Nová Polhora Invest, s.r.o. – hlavný sponzor súťaže
➢ riaditeľ súťaže: MvDr.Emil SEKEL
Kontakt : Anton Dzuričko, Dénešova 43, Košice 040 23, tel.: +421 905 630 796
E-mail: dzurickoa@pobox.sk
Prihlášky zasielajte najneskôr do 30.8.2018 !

3. Cieľ súťaže:
➢ určiť víťazné družstvo súťaže „Cassovia 2018“ a víťaza Memoriálu J. Čekana, ktorý
sa zároveň stáva držiteľom „Putovného pohára“ na jeden rok
➢ porovnať výkonnosť parašutistov z jednotlivých klubov z domova a zahraničia
➢ umožniť stretnutie parašutistov z družobných aeroklubov, priaznivcov parašutizmu a
veteránov
4. Program:
➢ piatok do 19.00 – príchod zahraničných súťažiacich do Aeroklubu Košice-Barca
/ Čkalovova ul. /, príp. domácich pretekárov – podľa záujmu
➢ sobota 8.00 – 8.30 – príchod pretekárov, rozhodcov a vedúcich výprav do areálu
AK Košice-Barca, registrácia
➢ 8.45 – technická konferencia a losovanie
➢ 9.00 – odchod pretekárov a rozhodcov do miesta doskočiska na Letisku Bidovce
➢ súťažné zoskoky od 10:30 hod.
➢ vyhlásenie výsledkov prebehne jednu hodinu po ukončení súťažných zoskokov
➢ v prípade nepriaznivého počasia bude súťaž preložená na nedeľu 2.9.2018 od 10.00
5. Podmienky účasti:
➢ súťaže sa môžu zúčastniť športovci min. licencie “A”, vykonávajúci zoskoky na
padáku typu krídlo na PP, s platným preukazom parašutistu a ostatnou platnou
dokumentáciou potrebnou pre vykonávanie zoskokov, ktorú predložia pri prezentácii
➢ za platnosť parašutistickej dokumentácie zodpovedá kapitán družstva
➢ zahraniční účastníci predložia potvrdenie o poistení voči tretím osobám a úrazu
6. Disciplína:
➢ Presnosť pristátia jednotlivcov a družstiev. Družstvá sú 3-členné a môžu byť
zmiešané, súťaž pozostáva zo 4 súťažných kôl, minimum pre uzavretie a vyhodnotenie
súťaže je uzavretie aspoň 1 kola všetkých zúčastnených súťažiacich. Zoskoky v
súťaži družstiev sa zároveň započítavajú do súťaže jednotlivcov.
V prípade problémov / počasie, časové dôvody a podobne / môže byť počet kôl
znížený, ak bude súhlasiť väčšina kapitánov družstiev.

7. Hodnotenie:
➢ podľa platného športového poriadku FAI a týchto propozícií
➢ na meranie presnosti pristátia bude použité elektronické meracie zariadenie /AMD/
s absolútnym stredom o priemere 2 cm do 16 cm / príp. 3 cm do 16 cm /, ďalej sa
bude merať ručne do 1m
➢ v prípade zlyhania AMD platí verdikt rozhodcov- / ručné meranie /
➢ pristávať sa bude na molitanové doskočisko o priemere 5 metrov
➢ max. sila vetra je 7 m/s
➢ protest je možné podať do 30 minút po vzniknutej udalosti a to písomne do rúk
hlavného rozhodcu s vkladom 20 EUR , s odvolaním sa na článok šport. poriadku
➢ opakované zoskoky spôsobené technickou závadou súťažiaceho posúdi rozhodcovský
zbor a zoskok si uhradí súťažiaci
8. Určenie víťazov:
➢ víťazom sa stáva jednotlivec a družstvo s najnižším súčtom centimetrov
➢ v prípade rovnosti výsledku na prvých troch miestach sa postupuje podľa športového
poriadku FAI / bude upresnené na technickej konferencii /
➢ Putovný pohár “ Memoriálu J. Čekana ” získa najlepší jednotlivec a bude jeho
držiteľom do najbližšieho ročníka.

9. Ceny:
➢ súťaž jednotlivcov:
prví traja súťažiaci získajú diplomy, hodnotné darčekové koše, vecné ceny, poháre a
medaily
víťaz v súťaži jednotlivcov získa putovný pohár, ktorého držiteľom bude 1 rok
➢ súťaž družstiev: víťazné družstvá získajú diplomy, darčekové koše a vecné ceny
10. Hlavný rozhodca:
➢ hlavný rozhodca a rozhodcovský zbor budú predstavení na technickej konferencii
11. Lietadlo:
➢ L-60 Brigadýr, AN 2 - OM RST, príp. Cessna 172

12. Vklady:
➢ štartovný poplatok pre jedného súťažiaceho je 0.- EUR, cena zoskoku je 15.- EUR
/ cena zoskoku je reálne vyššia kvôli preletu lietadla a prist. poplatkom, časť je
dotovaná organizátorom /
➢ poplatok za zoskoky je splatný najneskôr po ukončení súťaže
/ spolu 60.- EUR / 4 zoskoky/
13. Technické doplňujúce podmienky:
➢ súťažné zoskoky sa budú vykonávať podľa platného športového poriadku FAI, podľa
smernice V-PARA -1 a týchto propozícií výška zoskoku je 1000 - 1200 metrov, sila
prízemného vetra max. 7 m/s
14. Ubytovanie:
➢ je možné v Autocampingu Barca, v penzióne neďaleko Letiska Bidovce / podľa
záujmu zistíme ceny a zabezpečíme /, možnosť aj vo vlastných stanoch na letisku , na
parabudove alebo v hoteloch v meste
15. Občerstvenie:
➢ v mieste doskočiska – formou stánkov; okrem toho všetci súťažiaci a rozhodcovia
dostanú fľašu minerálky a suchý obed
Po ukončení súťaže sa bude pre všetkých účastníkov podávať guľáš v mieste súťaže,
bude sa grilovať a podávať pivo, alko, a nealko ZDARMA “.

Za organizačný výbor A. Dzuričko – predseda para KE

Prihláška:
Pretekári:
Meno:

Dát. nar.:

Počet z./ licencia:

Typ padáku:
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Vedúci výpravy – rozhodca:
4...........................................
Názov družstva: ................................................................

Kontakt: / telefón. E-mail /: ........................................................................................

