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PROPOZICE  

#WH Solo Speed Race  

Solo Speed Race pro začátečníky 

 

Demo disciplíny organizované při příležitosti akce 
Otevřeného mistrovství České republiky v indoor 

skydivingu 2022 
 
 

 
 
 
 
 

Hurricane Factory Praha 

Sobota 22.01.2022 
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Na základě souhlasu sportovní parašutistické komise Aeroklubu ČR pořádá Hurricane Factory Praha  

8. Otevřené Mistrovství České republiky v indoor skydivingu (dále jen MČR).  Při příležitosti akce bude 

možné závodit i v DEMO disciplínách - #WH solo speed race pro handicapované a Solo speed race pro 

začátečníky 

Datum a místo konání 

Sobota 22.01.2022 v Hurricane Factory Praha, Tupolevova 736, Praha 9.  

Cíl soutěže 

• Zvýšit a porovnat úroveň sportovních výkonů v indoor skydivingu. 

• Upevnit přátelské vztahy mezi sportovci. 

• Popularizovat indoor skydiving na veřejnosti. 

• Podporovat sociální inkluzi skrze indoor skydiving jako sport. 

Organizační pokyny 

Registrace závodníků (týmů) bude probíhat do 01.01.2022, kdy proběhne uzávěrka přihlášek.  

Startovné: 

#WH Solo Speed Race – 1 800 Kč 

Solo Speed Race pro začátečníky – 1 800 Kč 

Startovné je splatné při registraci a je vratné pouze v případě, kdy soutěž provozovatel zruší. 

Startovné zahrnuje mimo jiné i lístky do tomboly (1/závodníka). Je možné si dokoupit další lístky do 

tomboly za 150 Kč / lístek. 

Startovné je možno uhradit hotově na recepci Hurricane Factory nebo převodem na účet. 

Stravování je možné v místní restauraci.  

Parkování vozidel je možné v omezeném rozsahu v ulici Tupolevova nebo na parkovištích blízkého OC 

Letňany. 
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Vyhlášení vítězů 

V každé kategorii bude vyhlášen vítěz a pořadí do třetího místa.   

Minimální počet závodníků pro vyhlášení vítěze závodu je jeden. 

Všeobecná ustanovení 

Závodů se mohou účastnit i závodníci, kteří nejsou občané ČR. 

Podmínkou účasti na závodech je alespoň základní zkušenost s tunelovým létáním.  

Soutěž pořádá Hurricane Flyers Club z.s. Email: sportflight.praha@hurricanefactory.com. 

Ředitelkou soutěže je Eva Turková. Předsedkyní organizačního štábu je Šárka Ferrerová. Hlavní 

rozhodčí je Tereza Lidická.  

 

Protesty je možno podat do ukončení soutěže spolu s vkladem 1 000 Kč. O protestu bude rozhodovat 

osoba pověřená pořadatelem. Pokud nedojde k uznání protestu vklad propadá ve prospěch 

pořadatele. 

Program soutěže 

Sobota 22.01.2022 

08:00 – 20:00  soutěžní lety 

20:30 – 23:00  raut, zábava 

22:00    slavnostní vyhlášení vítězů 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v soutěžním programu. 

Program jednotlivých disciplín 

#WH Solo Speed Race 

#WH solo speed race vychází ze závodních pravidel #HandiFlyRace.  

Závody budou mít tři základní kola a jedno finální kolo dvou utkání mezi třetím a čtvrtým letcem 

soupeřícím o třetí místo a mezi prvním a druhým letcem soutěžícím o první a druhé místo. 

Jakékoliv doplňující informace budou uvedeny na FB stránce akce. 

Solo Speed Race pro začátečníky 

Solo Speed Race pro začátečníky vychází ze závodních pravidel #HandiFlyRace.  
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Každému závodníkovi, který se přihlásí, bude organizátorem určeno, v jaké poloze bude závody létat a 

tedy v jaké bude závodit kategorii (břicho, záda, sedák). Určení bude provedeno na základě organizátorovi 

dostupných informací o závodníkových leteckých schopnostech. 

Závody budou mít tři kola. 

Každý závodník bude v každém kole prolétávat předem danou trasu a dotýkat se přitom bodů v tunelu. 

Finální skóre každého závodníka v každém kole se skládá ze zaletěného času plus případných 

pětivteřinových penalizací za každý tzv. bust. Cílem je získat co nejnižší skóre. 

O bust jde například při vypadnutí z polohy, v které musí závodník kola odlétat, při dotyku bodu jinak než 

pravou rukou či při vynechání dotyku aj. 

Zaletěný čas bude měřen laserovým senzorem ve dveřích tunelu. Časomíra začne při vstupu závodníkem 

do tunelu a skončí při vyletění z tunelu.  

Dotyky bodů bude kontrolovat k tomu určený scoring systém a jeho obsluha.  

Busty budou určovat organizátorem k tomu určené osoby. 

Před začátkem závodu musí závodníci nahlásit na jaké rychlosti budou v tunelu létat. Rychlost je možné 

měnit na každé kolo, ale ne v průběhu kola. 

Jakékoliv doplňující informace budou uvedeny na FB stránce akce. 

Přihláška soutěžícího / družstva 

Soutěžící doplní do přihlášky jméno a příjmení a další potřebné údaje (hůlkovým písmem).  

Registraci týmu zašlete nejpozději do 01.01.2022 na sportflight.praha@hurricanefactory.com. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na sportflight.praha@hurricanefactory.com. 
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 Přihláška na závody: 

Kontaktní telefon:                       Kontaktní email:   

Disciplína:  

Soutěžící:   

 

 


