
Svenska Fallskärmsförbundet och Fallskärmsklubben Cirrus 
Göteborg inbjuder till första Öppna Svenska Mästerskap i 
WINGSUITFLYGNING

Syfte: Kora svenska mästare i wingsuitflygning, utveckla sporten i Sverige, sätta svenska 
rekord samt utbyta erfarenheter och tekniskt kunnande. Sist men inte minst stärka 
vänskapen mellan deltagare och föreningar.

Grenar:  Performance. De tävlande tävlar i tre delgrenar: Tid, distans och speed.

Om flera lag är intresserade av att tävla i Acrobatics kan vi undersöka möjligheterna att 
utöka tävlingen med denna gren. Intresse för detta anmäls snarast till sm@hoppafallskarm.se

Plats: Vårgårda flygfält, Vårgårda.

Datum:  6-8/8 (8/8 reservdag)

Tävlingsstart: Måndag 6/8 08:00

Tävlingsslut: Onsdag 8/8 kl.18:00 (Onsdag är reservdag. Om alla tävlande genomfört minst en omgång 
på tisdag 7/8 kl 20:00 avslutas tävlingen då.)

Anmälan: Preliminär anmälan skickas till sm@hoppafallskarm.se senast 6 juni 

Anmälningsavgift betalas in på BG 117-0224  senast 6 juli

Slutlig anmälan med deltagarens namn, certnummer, e-post samt T-shirtstorlek skall vara 
anmält senast 6 juli

Alla deltagare kommer att få fylla i registreringsuppgifter för manifestering i förväg för att 
underlätta registreringsprocessen. Info kring detta kommer att skickas ut i samband med 
tävlingsinfo 1-2 veckor innan tävlingen.

Anmälningsavgift: 500 kr/deltagare.

Hoppavgift: 2025 kr/tävlande. Inkluderar 3 omgångar med vardera 3 hopp inkl. 
klimatkompensering. Omhopp kostar 225kr/hopp.

Hoppavgiften betalas till deltagarens hoppkonto senast i samband med incheckning.

Ej förbrukade medel på hoppkontot återbetalas efter tävlingen. Tävlande som "går ner" med 
flygplanet debiteras för detta. 
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Tävlingschef: Anette Diselöv    Chefsdomare: Zeljko Tanaskovic
Controller: Peter Björkman

Incheckning: Söndag 5/8 kl.18:00-20:00. Medtag licens, rigg och packjournal.

Briefing: Söndag 5/8 kl 20:00

Träningsmöjligheter:
Träning kan göras under FKCGs ordinarie hoppning.
Se http://www.hoppafallskarm.se/skydivers/hoppkalender/

Förmanifestering eller antal hopp per dag kan inte garanteras vid träning.

Under söndagen 5/8 ges alla tävlande möjligheten att göra två hopp som bedöms av 
domarna.

Regler: Tre omgångar, minimum en, där varje omgång innehåller tre hopp. I övrigt se FAI 
Competition rules for wingsuit flying.
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/2018_cr_wingsuitv2.pdf

Akustisk höjdvarnare är krav.

Tävlingsorganisationen tillhandahåller loggningsutrustning av modell FlySight för bedömning 
av hoppen. Konfigurationen i denna får inte ändras av de tävlande. Tävlande får använda 
ytterligare loggningsutrustning om de önskar.

Flygplan: PAC 750XL       Fällningsfart: 75KIAS
Uthoppshöjd: 3800m      Arbetshöjd: 3000-2000m 

Protestavgift: 500 kr som återbetalas om protesten bifalles. 

Doping: RF:s bestämmelser för doping gäller. Dopingtester kan komma att genomföras. 
Dispenser för mediciner uppförda på RF:s dopinglistor måste sökas individuellt.
Alkohol är förbjudet enligt FAI:s regler. 

Boende: Övernattning kan ske i mån av plats i klubbstugan. Möjlighet att sätta upp tält samt
ställa upp husvagn finns. Möjlighet att ansluta husvagn till elnätet finns inte. Tångaheds 
camping och vandrarhem ligger 3km från flygfältet.

Matservering:Marka med hamburgare, dricka m.m. finns öppen.

Frågor: sm@hoppafallskarm.se

Facebook: https://www.facebook.com/events/453702568397394/

VÄLKOMNA!
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