ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN
INDOOR WINGSUIT 2021
Svenska Fallskärmsförbundet i samarbete med Indoor Wingsuit Stockholm bjuder in till andra Öppna
Svenska Mästerskapen i Wingsuit Indoor Skydiving.
Tävlingen är en öppen tävling vilket innebär att andra nationer än Sverige kan anmäla sig. Blir
tävlingen fulltecknad har svenska lag/tävlande förtur.
Syfte
Kora Svenska Mästarna i Wingsuit indoor Skydiving, sätta svenska rekord i Wingsuit Indoor Skydiving
samt utveckla och sprida information om Wingsuit Indoor Skydiving i Sverige.
Tävlingen syftar även till att utbyta erfarenheter och stärka vänskapen mellan
fallskärmshoppare/vingdräktsflygare runt om i Sveriges klubbar och tävlande från andra nationer.
Datum
4 december 2021
Plats
Indoor Wingsuit Stockholm
Ranhammarsvägen 14
168 67 Bromma
Indoor Wingsuit Stockholm är världens första lutande vindtunnel för vingdräktsflygning inomhus.
Tävlingen sker i flygkammarens inglasade del och är väl synlig för åskådare från ljudisolerade läktare.
Särskilt utrymme för television och andra media kommer att reserveras på alla plan i byggnaden.
Officiell informationskanal
Evenemang på SFFs FB sida ”SM Indoor Wingsuit 2021”.
https://www.facebook.com/events/1359830987799865/?active_tab=discussion

Tävlingsvillkor
Tävlande måste inneha giltig licens för vingdräktsflygning inomhus och vara godkänd
för alla flygmanövrar i tävlingspoolen, samt ha godkänd utrustning (se nedan).
Villkoren för att tävla i en svensk mästerskapstävling, och kunna erhålla RF:s mästerskapstecken,
kräver att man har aktiv fallskärmslicens. Om man inte har det så behöver man lösa en tunnellicens,

läs mer här: http://www.sff.se/index.php/medlemsarenden/hantera-licensen
Utländska medborgare äger rätt att vinna RFs mästerskapstecken om förutsättningarna i FAI:s
Sporting Code General Section uppfylls (se Chapter 3, FAI Licences).
Tävlingsgrenar
Tävlingen sker i grenen Acrobatic Wingsuit Flying Open och Intermediate och sker i enlighet med
http://sff.se/phocadownload/Tavling-regler/WS_Indoor_Rules_200429.pdf

Varje lag innehar 2 akrobater.
För att tävlingen skall genomföras med SM status måste minst två lag från två olika klubbar vara
anmälda. Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att inte genomföra tävlingen om endast ett
lag är anmälda eller om lag från endast en klubb är anmälda, eller om pandemiläge inte tillåter
tävlingen.
Utrustning
Vingdräkt, integralhjälm och ryggskydd är obligatorisk utrustning och kan lånas kostnadsfritt på plats.
Man får ha egen utrustning, men den måste formellt godkännas genom en uppflygning. Denna
uppflygning ingår ej i anmälningsavgiften.
RF-tecken och medaljer
RF-tecken delas ut i enlighet med RFs stadgar 12 kap 2 §.
Medaljer delas ut i enlighet med FSFs Generella tävlingsregler 2 kap, 1.2 och 1.3.
Tävlingsorganisationen
Tävlingschef – Lena Kaulanen
Chefsdomare – Zeljko Tanaskovic
Funktionärsansvarig: TBA
SFF controller som står utanför tävlingsorganisationen: Mikael Kaulanen
Anmälan
Via länk: https://forms.gle/wgSAfUknw4PQkEDR6
Preliminära anmälan skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast den 6 november 2021.
Officiella anmälan och tävlingsavgift skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast den 19
november 2021. Sen anmälan (efter den 25 november) tas emot i mån av plats samt en avgift på 500
kr/lag.
Tävlingsavgift
Indoor Wingsuit Acrobatic Open 3250 kr/lag.
Indoor Wingsuit Acrobatic Intermediate 3400 kr/lag.
Resa, boende och transport till/från tävlingen ingår inte i tävlingsavgiften.
Inbetalning sker till: BG 5391-0345
Märk inbetalningen med lagnamn och gren. Inbetalningen skall vara tävlingsorganisationen tillhanda
senast den 19 november 2021.
Tävlingsavgiften är återbetalningsbar enligt FAI Sporting Code General Section, Chapter 4.14.
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/fai_sporting_code_gs_2020_v1.1.pdf

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. Ni finner villkoren i Tävlingsreglerna kap 1, 3.1 Villkor för deltagande i tävling.
Protestavgift
500 kr som återbetalas om protesen bifalles. Avslås protesten tillfaller avgiften SFF:s tävlingsfond.
Tävlingsschema (med reservation för ändring)
Lördagen den 4 december
Incheckning 09:00 – 10:30
Lottning och lagbriefing kl. 11:00
Tävlingsstart kl. 12:00
Tävlingen avslutas senast kl. 17:00
Avslutning och prisutdelning 2 timmar efter avslutad tävling
Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att, vid behov, tidigare- eller senarelägga
avslutningstiden än det som står i inbjudan.
Mat och boende
Mat och boende ingår inte i anmälningsavgiften.
Mornington Hotell Bromma ligger nära tunneln:
https://mornington.se/Bromma?gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGZr6HQeh8MS0xNUlsBYZjJI1P5we1Zapcw-oRy8iuQSRfS3SCylTkaArMVEALw_wcB

Tävlingsrekord
De svenska tävlingsrekorden som tas under denna tävling ansöks enligt:
Tävlingshandboken Kap 1: Generella tävlingsregler (2.1 Tävlingsrekord)
Ansökan hittar man här:
http://www.sff.se/index.php/tavling/resultat-rekord?id=680

Regler
SFF tävlingsregler
http://sff.se/phocadownload/Tavlingregler/Svenska_Fallsk%C3%A4rmsf%C3%B6rbundets_t%C3%A4vlingsregler_2021.pdf

Alla tävlande skall vara väl insatta i Svenska Fallskärmsförbundets Wingsuit Indoor tävlingsregler,
reglerna hittar ni här:
http://sff.se/phocadownload/Tavling-regler/WS_Indoor_Rules_200429.pdf

Relaterade länkar
https://indoorwingsuit.com/
www.sff.se

Kontakt
Lena Kaulanen
lena.kaulanen@gmail.com
0706-322535 (kvällstid)

