
 

 

PROPOZÍCIE 
5. ročník - Parašutistická súťaž v disciplíne PRESNOSŤ PRISTÁTIA  

 

BANIČOV POHÁR 
 

Letisko Štefana Baniča - Boleráz  17.6. -  18.6. 2023 

 

 
 

Organizuje 

KVV Trnava, KVV Bratislava a Aeroklub Trnava, 

pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

a  

s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, 

v spolupráci s obcou Smolenice  

 a z poverenia Slovenského národného aeroklubu  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     



1. CIEĽ SÚŤAŽE  
Pripomenúť športovej verejnosti osobnosť vynálezcu padáka Štefana Baniča, propagovať športový 
parašutizmus  a určiť víťazov v disciplínach:  
a) presnosť pristátia jednotlivcov 
b) presnosť pristátia dvojčlenných družstiev 
 
2. TERMÍN KONANIA  
17.06.2023 – 18.06.2023 
 
3. MIESTO KONANIA  
Aeroklub Trnava, Letisko Štefana Baniča – Boleráz  (GPS: 48.4538572N, 17.5250747E) 
 
4. PROGRAM  
 
Piatok : 16.06.2023 
8:00 – 20:00 MR SR v presnosti pristátia  
 
Sobota 17.06.2023 
do 9:00 - registrácia 
09:00 – 10:00 - technická konferencia a oficiálne otvorenie súťaže 
10:00 – 19:15 - súťažné zoskoky 
do 21:00 - vyhlásenie výsledkov 
 
Nedeľa 18.06.2023 
- náhradný deň 
 
5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI  
      Všetci účastníci musia byť držiteľmi športovej licencie FAI a mať platný členský preukaz 
Slovenského Národného Aeroklubu alebo medzinárodnú licenciu FAI. Na zoskok musí byť použitý 
padák zodpovedajúci disciplíne presnosť pristátia. O účastníkovi bez licencie, prípadne použití 
iného padáka rozhodne riadiaci zoskokov.  

      Cudzí štátni príslušníci môžu vykonávať zoskoky iba s platným preukazom spôsobilosti 
vydaným príslušným leteckým úradom alebo poverenou organizáciou v danom štáte, a na 
padákových kompletoch, ku ktorým predložia dokumentáciu potvrdzujúcu prevádzkovú 
spôsobilosť záložných padákov a bezpečnostných prístrojov. Pri vykonávaní zoskokov sa musia 
riadiť ustanoveniami platnými  na území SR. Za použitie padákov a prístrojov, vrátane kontroly 
parašutistov pred nástupom do lietadla, zodpovedá vedúci výpravy alebo parašutista sám, pokiaľ 
je držiteľom minimálne licencie „B“, alebo adekvátnej výkonnostnej úrovne, čo potvrdí podpisom 
na určenom vyhlásení (v prílohe). Musia mať uzatvorené poistenie osoby, alebo padáka na škody 
spôsobené parašutistickou prevádzkou, platné aj na území SR. 
     
6. PRAVIDLÁ  
Počet zoskokov jednotlivcov a družstiev:  
- všetci súťažiaci absolvujú 4 kolá zoskokov, formou zoskokov družstiev. Výkony v nich 
dosiahnuté budú platiť pre súťaž družstiev i jednotlivcov.  
- minimum pre ukončenie a vyhodnotenie súťaže  je uzavretie aspoň 1 kola všetkými súťažiacimi. 
Zoskoky v súťaži družstiev sa zároveň započítavajú do súťaže jednotlivcov.  
 
7. Hodnotenie 
 a) Súťaž prebehne podľa platného športového poriadku FAI a týchto propozícií: 
  - na meranie presnosti pristátia pri kat. “A“ bude použité elektronické meracie zariadenie /AMD/ 
s absolútnym  stredom o priemere 2 cm do 16 cm / príp. 3 cm do 16 cm /, ďalej sa bude merať 
ručne do 1m, pri ostatných kategóriách do 10 m a do 25 m 
 -  v prípade zlyhania AMD platí verdikt rozhodcov / ručné meranie / 



-  max. rýchlosť vetra bude určená na technickej konferencii 
- opakované zoskoky spôsobené technickou závadou súťažiaceho posúdi rozhodcovský zbor   
   a zoskok si uhradí súťažiaci 
b) Protesty:  
Protest musí byť doručený riaditeľovi súťaže do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s 
odvolaním sa na článok Športového poriadku s poplatkom 30,- €. V  prípade uznania protestu 
bude poplatok vrátený.  
 
c)  Súťažiaci sa podľa uváženia rozhodnú pre jednu z kategórií: 

 kategória A – klasická PP podľa oficiálnych pravidiel FAI - meranie výsledkov na disku do 
16 cm, potom ručne do 1 m (podmienkou účasti je padák určený na zoskoky v disciplíne 
PP, napr.: F-252, 282, M-252, 282, Zero 255 – 285 a p.) 

 kategória B – meranie ručne do 10 m, športovci licencie B,C,D iné padáky (podmienkou 
účasti je padák, ktorý nie je určený na zoskoky v disciplíne PP, napr.: M291, 330 a rôzne 
výkonnostné vrchlíky) 

 kategória C – meranie ručne do 25 m,  športovci licencie A, alebo bez licencie, po schválení 
riadiacim zoskokov na technickej konferencii (podmienkou účasti je padák, ktorý nie je 
určený na zoskoky v disciplíne PP, napr.: M291, 330 a rôzne výkonnostné vrchlíky) 

Ďalšie odchýlky od súťažného poriadku SNA a aktuálnych pravidiel FAI pre danú disciplínu budú 
oznámené na technickej konferencii. Podľa aktuálneho počtu zúčastnených môže organizátor 
korigovať stav s ohľadom na efektivitu a kapacitné možnosti  súťaže. 

8. Vyhlásenie výsledkov a ocenenia:  
Jednotlivci aj družstvá na prvých troch miestach v každej kategórii budú ocenení diplomom, 
pohárom a medailou.  

 
9. LIETADLO  
AN-2  
 
10. POPLATKY  
štartovné  na osobu : 10,- € ,                                                                                                                          
súťažný zoskok PP z 1200m :  15,- € 
 
11. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ  
a) ubytovanie v priestoroch AK Trnava:  
možnosť využiť obmedzené kapacity  v  ubytovni  podľa individuálneho dohovoru  
b) stravovanie:   
- možnosť stravovania na letisku v bufete bude upresnená neskôr, 
- v súťažnom dni organizátor zabezpečí účastníkom teplé jedlo. 
 
12. ROZHODCOVIA  
Hlavný rozhodca a ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii. 

 
13. PRIHLÁŠKY  
Záväzné prihlášky na súťaž  (podľa vzoru v  prílohe č. 1) musia byť doručené e-mailom prípadne 
telefonicky na: kvv.trnava@gmail.com  0905 645 016  najneskôr do 26.05.2023  

 
 
 
 
V Boleráze 16.01.2023 

mailto:kvv.trnava@gmail.com


 

PRÍLOHA č.1 

 

PRIHLÁŠKA 

na parašutistickú súťaž BANIČOV POHÁR 2023 

 

Pretekári: 

       Meno a priezvisko                                         počet  zoskokov / licencia 

1 . 

2 .                    

Súťažná kategória   (A,B,C) *   :                     

Názov družstva    (nepovinné) :                                 

Aeroklub / KVV / mesto:                                  

 

 

 

Kontakt: / telefón, E-mail /:          

 
 

* Súťažné kategórie (podľa čl. 6.c týchto propozícií): 

A - oficiálne pravidlá FAI – meranie do 1 m,                                                                                                                                          

B - neoficiálne pravidlá  – meranie do 10 m,                                                                                                   

C - neoficiálne pravidlá  – meranie do 25 m. 

 



 

 

 

 

 


