Innbydelse til Prøve-NM i fallskjerm presisjonshopping
16.-19.august 2018
Norges Luftsportsforbund- fallskjermseksjonen og Stavanger Fallskjermklubb
inviterer herved til Norgesmesterskap i fallskjerm presisjonshopping 2018 på Sola.
Det skal konkurreres i følgende disipliner:


Presisjonshopping, individuelt og lag (3 hoppere) – Rekrutt og erfaren klasse


Individuell konkurranse: 6 runder (min. 4 runder for gjeldende
konkurranse)



Lagkonkurranse: 5 runder (min. 3 runder for gjeldende konkurranse)

Rekruttklasse åpen for hoppere med inntil 250 hopp. Erfaren klasse åpen for
hoppere med mer enn 250 hopp. Krav til B-sertifikat for deltakelse i konkurranse.
Formålet med konkurransen:
Å kåre uoffisiell norgesmester i presisjonshopping
Sted/Dato:
https://goo.gl/maps/Xp7ywcPkn9r
Nordsjøvegen, 4050 Sola, ved Stavanger Lufthavn.
Konkurransen avvikles fra torsdag 16. august 2018 kl. 14:00 til og med lørdag 18.
august 2018. Konkurransen avsluttes senest kl. 18:00 siste konkurransedag.
Åpningsseremoni: torsdag 16. august kl. 13:00.
Gjennomføring
Laghoppene teller som en del av den individuelle konkurransen. Maks antall hopp
for de ulike konkurransene blir som følger:
- Deltaker i individuell konkurranse: 6 hopp
- Deltaker i lagkonkurranse: 5 hopp
- Deltaker i individuell- og lagkonkurranse: 6 hopp
Vært lag består av 3 hoppere, og kan senest settes sammen torsdag 16.08 før
hopping starter.
Konkurransen gjennomføres med manuell disk med diameter på 5 cm. Deltakerne
lander på pressmatte med diameter ca. 3 m og 0,5m tykkelse. Target/disc måles av
minimum 2 dommere. Arrangør forbeholder seg retten til å endre måling fra
manuell til elektronisk disk på 2 cm dersom dette blir tilgjengelig. Landing måles
innenfor en diameter på 20 m for rekruttklasse og innenfor 10 m for erfaren klasse.

Konkurransen gjennomføres fra helikopter. Minimum utsprangshøyde er 3300 ft for
lagkonkurranse, og 2500 ft for individuell konkurranse. Hoppere/deltakere må selv
sørge for tilstrekkelig separasjon til at man ikke hindrer andre hoppere/deltakere
ved landing. Arrangør forbeholder seg retten til å organisere lag og individuelle
deltakere på løft.
Vindgrense: maks 18 knots.

Fly:
1. Helikopter
2. C182 (backup)

Program




Torsdag 16.08


Kl. 13.00

Åpning av stevne og lagledermøte



Kl. 14.00 - 17:00

Trening



Kl. 18.00 – 20.00

Konkurranse

Fredag 17.08




Kkl. 09:00 - 20:00

Konkurranse

Lørdag 18.08


Kl. 09:00 - 21:00

Konkurranse med finale



Kl. 20:30

Premieutdeling og bankett – Sola strandhotell

Tidspunktene kan bli endret ut ifra vær og arrangementsforhold.

Generell informasjon:
Konkurranseregler gjelder i følgende rekke:
1. Denne invitasjonen.
2. NLFs konkurransereglement.
3. F/NLFs konkurranse håndbok, regler for norgesmesterskap og Norgescup.
4. FAI Sporting Code (general section og section 5) med tilhørende konkurranseregler.
Innsjekking og registrering:

Innsjekking, kontroll av lisenser, medlemskap, utstyr og hoppfeltbrief gjennomføres
torsdag 16. august 2018 kl. 08:30-16:00.
Lagene/utøverne må kunne vise kvittering for innbetaling av påmeldingsgebyr og
hoppavgift for de enkelte øvelser de er påmeldt i ved registrering på feltet.
Trekning av startrekkefølge og runder:
Startrekkefølge trekkes i forbindelse med åpning av stevnet
Doping og bruk av rusmidler:
Alle utøvere av luftsport er underlagt NIFs bestemmelser om doping og
dopingkontroll jfr. kap.5 i NLFs konkurransereglement.
Generelle regler:
Omhopp betales senest før neste runde hoppes. Det betales innledningsvis for de
rundene alle deltagerne i øvelsen skal utføre.
Finalerunde betales før runden(e) starter.
Det refunderes kun for ikke utførte hopp.
Hopperen selv er ansvarlig for betaling for hoppene.
Protestgebyr er kr. 250,Premier og premieutdeling:
Premieutdeling lørdag 18. august 2018.
1-3. plass premieres i følgende klasser:
 Individuell konkurranse rekrutt
 Lagkonkurranse rekrutt
 Individuell konkurranse erfaren
 Lagkonkurranse erfaren

Lokale forhold under Prøve-NM på Sola 2018
Innkvartering:
Det finnes en rekke overnattingssteder etter eget ønske og standard i nærheten av
hoppfeltet.
Stevnehotell: Sola Strand Hotel
Quality Sola Airport hotel
Qality Air hotel
Scandic airport hotel

Solastranden Camping
Ølberg camping
Annen overnatting: www.Airbnb.com
Kontakt:
Ved spørsmål kontakt oss på: nm-uka@sfsk.no

Stavanger Fallskjermklubb ønsker alle deltagere i Prøve-NM velkommen til
konkurransen og trening i forkant!

Påmeldingsinformasjon:


Påmelding til NM 2018 skal gjøres samlet for lagene i de respektive øvelsene.



Påmeldingsgebyret dekker samtlige lokale avgifter hos arrangør under Prøve-NM og
treningsdagene f.o.m lørdag 16.08.2018.



Lagkaptein fyller ut påmeldingsskjema for laget og melder på hele laget med all
relevant informasjon.



Betaling skjer samlet, og skal inkludere påmeldingsgebyr og hoppavgift for hele
laget.
Gebyr, og slotpris:
Påmeldingsavgift: kr. 500,- pr. person.
Slotpris under konkurransen: kr. 250,- pr hopp (helikopter)
Totalpris per utøver (inkl. 6 hopp): kr. 2000,Treningshopp kommer utenom. Ikke utførte hopp refunderes dersom det ikke
utføres nok hopp til at konkurransen blir gjeldende.

Påmeldings-, og betalingsfrist:
Påmeldings- og betalingsfrist er 13.07. 2018.
Påmelding og betaling etter denne fristen medfører et tilleggsgebyr på kr. 300,- pr.
deltager.
Siste frist for påmelding er tirsdag 03. august 2018 kl. 16:00.

Vi minner om at det ikke vil være mulig å bruke private hoppkontoer for dekning av
påmeldingsgebyr og hoppavgift under konkurransen.
Betalingsinfo:
Betaling skjer samlet, og skal inkludere påmeldingsgebyr og hoppavgift.
Beløpet overføres:
Konto nr.: 5082.05.62183
Stavanger Fallskjermklubb
Postboks 712, 4003 Stavanger
Merk innbetalingen med Prøve-NM 2018 og navn.
PÅMELDING HER

Dommere Prøve-NM 2018
Blir annonsert senere.

Regler
Her kan du laste ned Konkurransehåndboka og andre regler du bør kjenne til.



Konkurransehåndboka – F/NLF
Competiton rules for freefall style and accuracy landing - FAI

