Fallskärmsklubben Aros

INBJUDAN
TILL ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN
i 10-manna Speedformation 2021
Svenska Fallskärmsförbundet i samarbete med Fallskärmsklubben Aros bjuder in till Öppna
Svenska Mästerskapen i 10-manna Speedformation.
Tävlingen är en öppen tävling vilket innebär att andra nationer än Sverige kan anmäla sig,
förutsatt att det blir lättnader i restriktionerna kring covid-19. Blir tävlingen fulltecknad har
svenska lag och tävlande förtur.

Syfte
Kora Svenska Mästare och tilldela RF-tecken i 10-manna Speedformation och sprida information
om fallskärmshoppning i Sverige.
Tävlingen syftar även till att utbyta erfarenheter och stärka vänskapen mellan fallskärmshoppare
runt om i Sveriges klubbar.

Datum
Vecka 34, lördagen den 28 augusti
Reservdag söndag 29 augusti

Plats
Fallskärmsklubben Aros
Johannisbergs flygplats
725 91 VÄSTERÅS

Tävlingsvillkor
Villkoren för att tävla i en svensk mästerskapstävling, och kunna erhålla RF:s mästerskapstecken,
kräver att man har medlemskap i en svensk klubb tillhörande SFF och har lägst C-licens enligt SBF
1.3.4.5.
Läs även mer här i tävlingshandboken kapitel 3.1:
http://www.sff.se/phocadownload/Tavlingregler/Svenska_Fallsk%C3%A4rmsf%C3%B6rbundets_t%C3%A4vlingsregler_2021.pdf
Utländska medborgare äger rätt att vinna RF:s mästerskapstecken om förutsättningarna i FAI:s
Sporting Code General Section uppfylls (se chapter 3.1 - Sporting license).

Utländska medborgare som inte uppfyller kraven ovan kan vinna tävlingen och därmed medaljen
men inte bli Svensk Mästare och erhålla RF:s mästerskapstecken.

RF-tecken och medaljer
RF-tecken delas ut i enlighet med RF:s stadgar 12 kap 2 §. Medaljer delas ut i enlighet med
Flygsportförbundets generella tävlingsregler:
https://www.flygsport.se/globalassets/svenska-flygsportforbundet/dokument/stadgar-policyoch-regler/fsf-tavlingsregler.pdf?w=900&h=900
Kapitel 2.2.3

Tävlingsorganisation
Tävlingschef – Penny Robertson-Pearce
Chefsdomare – TBA
SM Controller som står utanför tävlingsorganisationen – TBA
Organisationen står för kameraflygare.

Anmälan
Anmälan av tävlande lag skickas till: penny.robertson@telia.com
Anmälan skall bestå av följande:
- Lagnamn
- Deltagarnas fullständiga namn
- Deltagarnas certnummer
- Namn på den klubb som deltagare tävlar för
- Deltagarnas e-postadresser
- Deltagarnas tröjstorlek
- Deltagarnas telefonnummer
Anmälan med ovanstående uppgifter skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast fredagen
den 6 augusti 2021.
Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att stänga anmälan tidigare om antal
deltagare/deltagande lag överstiger antal tävlingstimmar.
I mån av plats kan efteranmälan göras fram till den 20 augusti 2021 med en tilläggsavgift på 200
kronor.

Anmälningsavgift
350 kr/person sker till Fallskärmsklubben Aros PG: 270 20-7
Endast en inbetald anmälningsavgift för hela laget. 3500 kr om laget saknar reserver. 3850 kr
med en reserv och 4200 kr med två reserver.
Märk inbetalningen med lagnamn. Inbetalningen skall vara tävlingsorganisationen tillhanda
senast den 13 augusti 2021.
Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar.

Tävlingsavgift
Tävlingsavgiften är baserad på antal hopp (4) som ingår i tävlingen och antalet deltagare som
ingår i laget samt kostnaden för kameraflygare.
Tävlingsavgiften är baserad på FKA:s ordinarie hoppkostnad, 220 kr inkl. miljökompensation.
Tävlingsavgift: 9680 kronor inklusive fyra hopp för kameraflygare.
Tävlingsavgiften betalas in på Fallskärmsklubben Aros PG: 270 20-7
Betalningen skall vara märkt med lagnamn.
Pengarna skall finnas synligt på bankgirot senast den 26 augusti 2021.

Den del av grenavgiften som ej används under tävlingen, till exempel på grund av dåligt väder,
betalas tillbaka efter tävlingens slut. Eventuella omhopp räknas samman och delas solidariskt.

Tävlingsinformation
Uthoppshöjd: 3500 m
Arbetstid: 43 sekunder
Fällningshastighet: 75 knop
Omgångar: 4 (minimum 1 för godkänd tävling)

Flygplan
Super Caravan som tar max 15 hoppare till 4000m på cirka 10 min. Tävlingsledningen kan komma
att besluta sig för användande av annat flygplan.

Tävla för annan klubb
Tävlande kan tävla för annan klubb än där han/hon löst sitt medlemskap. Ansökan för detta sker
via blanketten ”Ansökan om att tävla för annan klubb” på SFF:s hemsida:
http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser?id=686
SFF TK är beslutsfattare gällande byte av klubb. Detta gäller alla tävlande, så även eventuella
reserver. Ansökan kan ske senast vid incheckningen till tävlingen.
Ni finner regler om detta i SFF Tävlingsregler kap 1, 3.1 Villkor för deltagande i tävling.

Protestavgift
500 kr som återbetalas om protesten bifalles. Avslås protesten tillfaller avgiften SFF:s
tävlingsfond.

Tävlingsschema (med reservation för ändring)
Fredagen den 27 augusti
Incheckning kl. 18:00 – 20:00 - Närmast anhörig och telefonnummer lämnas vid incheckning.
Lagbriefing och lottning kl. 20:15
Lördagen den 28 augusti
Tävlingsstart kl. 08:30 första lyft kl. 9:00
Sista liften går senast kl. 19:45 på lördagen den 28 augusti.
Prisutdelning sker så snart som möjligt efter att samtliga omgångar genomförts, dömts och
protesttiden på två (2) timmar löpt ut.
Träningsmöjligheter
Träning kan ske torsdag och fredag, 26 – 27/8, samma vecka om laget har föranmält intresse till:
penny.robertson@telia.com, eller vid ordinarie hoppning under sommaren. Kolla gärna på
hemsidan: www.fkaros.se vilka andra events och aktiviteter som bedrivs.

Doping
RF:s bestämmelser för doping gäller. Dopingtester kan komma att genomföras. Dispenser för
mediciner uppförda på RF:s dopinglistor (http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor) måste sökas
individuellt. Alkohol är förbjudet enligt FAI:s regler.

Hitta till Fallskärmsklubben Aros
https://www.google.se/maps/place/Johannisberg+11,+725+91+V%C3%A4ster%C3%A5s/@59.58
2259,16.5011499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e619cbe1a0bb5:0xa543aff2052ddf4b!
8m2!3d59.582259!4d16.5033386

Boende
Begränsat med sängplatser i klubbens sovbarack. Först till kvarn gäller.
Möjlighet finns för uppställning av husvagn/husbil. OBS! Elplats kan ej tillhandahållas.
Det går också att boka boende på Lövuddens camping med gångavstånd till klubben;
https://firstcamp.se/destination/vasteras-malaren/

Mat
Markan som drivs av Sky Spirit Solutions kommer att hålla öppet under helgen och de serverar
frukost, lunch, middag mm.

Tävlingsregler
http://www.sff.se/phocadownload/Tavlingregler/Svenska_Fallsk%C3%A4rmsf%C3%B6rbundets_t%C3%A4vlingsregler_2021.pdf
Kapitel 3.5 >10-manna speedformation
OBS! Samtliga deltagare ska ha hård hjälp och räddningsutlösare.
För att en tävling skall godkännas som SM tävling måste minst två lag från två olika klubbar vara
anmälda.

Relaterade länkar:
Fallskärmsklubben Aros www.fkaros.se
Svenska Fallskärmsförbundet: www.sff.se

Kontakt
Penny Robertson-Pearce
penny.robertson@telia.com

