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Všechna práva vyhrazena. Vydavatelské právo v tomto dokumentu je vlastnictvím 
Mezinárodní letecké federace (FAI). Kterákoliv osoba, jednající jménem FAI a nebo jejich 
členů, je oprávněna kopírovat, tisknout a šířit tento dokument při dodržení následujících 
podmínek: 
 
1. Tento dokument může být použit pouze pro informaci a nesmí být využit k 

obchodním účelům. 
 
2. Jakákoliv kopie tohoto dokumentu nebo jeho části musí obsahovat výše 

uvedenou poznámku, týkající se vydavatelského práva. 
 
Je nutné vzít v úvahu, že jakýkoliv produkt, postup nebo technologie, popsaná v tomto 
dokumentu, mohou být předmětem jiných duševních vlastnických práv, vyhrazených 
Mezinárodní leteckou federací nebo jinými osobami a to, co je zde dále uvedeno, 
neznamená propůjčení licence. 
 
 
 



Práva k Mezinárodním sportovním podnikům FAI 
 

Všechny mezinárodní sportovní podniky, pořádané úplně nebo částečně podle pravidel 
Sportovního řádu1 Mezinárodní letecké federace (FAI) se nazývají Mezinárodní sportovní 
podniky FAI2. Podle Statutu FAI3, FAI vlastní a kontroluje všechna práva, týkající se 
Mezinárodních sportovních podniků FAI. Členové FAI4 musí na svých národních územích5 
prosazovat vlastnictví práv Mezinárodní letecké federace na jejich mezinárodních 
sportovních podnicích a požadovat, aby byly registrovány v Mezinárodním sportovním 
kalendáři FAI6. 
 
Pro povolení a oprávnění využít jakákoliv práva k jakýmkoliv obchodním aktivitám při 
těchto podnicích včetně neomezené reklamy na nebo pro tyto podniky (použití jména nebo 
loga pro zboží a použití zvukových nebo obrazových záznamů, pořízených elektronicky či 
jiným způsobem či jejich přenášení v reálném čase) musí být získán předem  souhlas FAI. 
To se týká zvláště všech práv k použití jakéhokoliv materiálu, elektronického či jiného, 
který je součástí jakékoliv metody nebo systému pro rozhodování, bodování či 
vyhodnocování výkonu nebo využití informací při jakémkoliv Mezinárodním sportovním 
podniku FAI7. 
 
Každá letecká sportovní komise FAI8 je oprávněna vyjednávat před uzavřením dohod 
jménem FAI se členy FAI nebo jinými příslušnými subjekty o převedení všech práv nebo 
jejich části při jakémkoliv mezinárodním sportovním podniku (s výjimkou podniků 
Světových leteckých her9), který je zorganizován úplně nebo částečně podle dílu 
Sportovního řádu10, za který je tato komise odpovědná11. Jakýkoliv takový převod práv 
musí být zakotven v „Organizátorské smlouvě“12, jak je popsána v platném znění Stanov 
FAI, kapitola 1, odstavec 1.2 Pravidla pro převod práv k Mezinárodním sportovním 
podnikům FAI. 
 
Jakákoliv osoba nebo zákonný subjekt, který převzal odpovědnost za organizaci 
Sportovního podniku FAI, ať je dána písemnou smlouvou či nikoliv, přebírá také chráněná 
práva FAI, jak jsou uvedena výše. Tam, kde nebyl převod práv formálně uskutečněn, 
ponechává si FAI všechna práva k podniku. Bez ohledu na jakoukoliv dohodu či převod 
práv, má FAI zdarma pro vlastní archivní účely a nebo propagační použití, úplný přístup k 
jakémukoliv zvukovému nebo obrazovému záznamu jakéhokoliv Sportovního podniku FAI 
a má kdykoliv možnost si vyhradit právo získat zdarma jakukoliv část nebo všechny části 
podniku, které byly zaznamenány, filmovány či fotografovány k výše uvedeným účelům. 
_______________________________________________ 
1 Statut FAI, kapitola 1, odst. 1.6 
2 Sportovní řád FAI, Všeobecný díl, kapitola 3, odst. 3.1.3 
3 Statut FAI, kapitola 1, odst. 1.8.1. 
4 Statut FAI, kapitola 5, odst. 5.1.1.2; 5.5; 5.6; 5.6.1.6 
5 Stanovy FAI, kapitola 1, odst. 1.2.1 
6 Statut FAI, kapitola 2, odst. 2.3.2.2.5 
7 Stanovy FAI, kapitola 1, odst. 1.2.3 
8 Statut FAI, kapitola 5, odst. 5.1.1.2; 5.5; 5.6; 5.6.1.6 
9 Sportovní řád FAI, Všeobecný díl, kapitola 3, odst. 3.1.7 
10 Sportovní řád FAI, Všeobecný díl, kapitola 1, odst. 1.2 a 1.4 
11Statut FAI, kapitola 5, odst. 5.6.3 
12 Stanovy FAI, kapitola 1, odst. 1.2.2 
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  SPORTOVNÍ ŘÁD DÍL 5 – vydání 2006 
 
Tento dokument, SPORTOVNÍ ŘÁD – DÍL 5, vydání 2007, platí od 1. března 2007.  
 
Vydání 2007 se liší od vydání 2006 v těch odstavcích, které jsou označeny po straně dvojitou svislou čarou. 
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DODATKY (zasílané na základě požadavku) 
 
 DODATEK A: Změny, začleněné do dílu 5 - vydání 2006 
 SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN 
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KAPITOLA 1:   VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 
1.1 PLATNOST, DEFINICE A ZKRATKY 
 
1.1.1. Zásady, pravomoci 
 

(1) Podle Všeobecného dílu Sportovního řádu, tohoto dílu společně s jakýmikoliv změnami a soutěžními 
pravidly, obsahujícími propozice, se řídí veškerá parašutistická sportovní činnost. 

(2) Změny textu tohoto dílu Sportovního řádu jsou uvedeny v Dodatku A, který je přepsán pokaždé, kdy byly 
změny schváleny Mezinárodní parašutistickou komisí (IPC) Mezinárodní letecké federace (FAI). Obsahují 
rok vydání, jak je to požadováno Všeobecným dílem, odst. 10.3. 

(3) Jen podniky, které jsou pořádány podle těchto pravidel, jsou uznávány FAI. Národní letecké sportovní 
orgány můžou aplikovat tyto pravidla při národních mistrovstvích  a ostatních národních parašutistických 
soutěžích. Při národních soutěžích může tento díl Sportovního řádu pro splnění místních civilních 
leteckých pravidel vyžadovat úpravy, týkající se připuštění nováčků a jiných soutěží. 

(4) Soutěžní disciplíny sportovního parašutismu jsou: 
 

• přesnost přistání 
• styl za volného pádu 
• formace za volného pádu  
• formace vrchlíků 
• para-ski 
• artistické disciplíny 
▪ pilotování vrchlíku 
 

Pravidla každé parašutistické soutěžní disciplíny jsou  v odpovědnosti příslušné komise IPC, která každý rok 
připraví platné vydání, které musí IPC obdržet ke schválení na každém Plenárním zasedání IPC. 
 
(5) Změny tohoto Sportovního řádu a Soutěžních pravidel jsou platné od 1. března, následujícího po zasedání 

IPC, kde byly tyto změny schváleny. Jakékoliv rozhodnutí změnit toto datum musí být učiněno Plénem IPC 
v době schválení. 

(6) IPC vyhlásí schválený Mezinárodní podnik (Podnik první kategorie, Sportovní řád, Všeobecný díl, část 
3.5.1.3), Světový pohár nebo jakýkoliv jiný název včetně Mistrovství světa, schváleného Plenárním 
zasedáním IPC a jakmile je určen, budou použita příslušná opatření tohoto Sportovního řádu, díl 5. 

 
 
1.1.2 Definice 
 

(1) PARAŠUTISTICKÝ SESKOK: Parašutistický seskok je seskok nějaké osoby z letadla jakéhokoliv druhu, 
těžšího nebo lehčího vzduchu, učiněný s úmyslem použít padáku během celého klesání nebo jeho části. 

(2) SOUTĚŽNÍ SESKOK: Parašutistický seskok, uskutečněný s úmyslem být hodnocen; hodnocení se 
použije ke stanovení konečného umístní v soutěži. Soutěžní seskoky jsou i ty, jejichž hodnocení je 
oficiálně vyřazeno při vyřazovacím kole. 

(3) KOLO: Kolo znamená, že všichni soutěžící uskutečnili hodnocený seskok stejného druhu. Kolo může být 
rozvrženo do více, než jednoho dne. 

(4) VYŘAZOVACÍ KOLO: Kolo, při kterém se vyřazuje výsledek pro určení konečného umístění. Pro 
každého soutěžícího či družstvo to nemusí být vždy stejné kolo.  

(5) DISCIPLÍNA: Jakákoliv disciplína zahrnuje  všechna kola soutěže a výhradně za účelem zaznamenání 
protestu obsahuje tréninková kola, na které se odvolávají Soutěžní pravidla. 

(6) DRUŽSTVO: Jistý počet parašutistů, skákajících společně v jedné disciplíně. 
(7) PARAŠUTISTICKÝ ROZHODČÍ FAI: Rozhodčí, splňující požadavky tohoto Sportovního řádu, Pravidel 

pro rozhodování a příslušných Soutěžních pravidel. 
(8) NÁRODNÍ ROZHODČÍ: Rozhodčí, splňující požadavky Národního sportovního leteckého orgánu, který 

ale není ustanoven jako Parašutistický rozhodčí FAI. 
(9) JUNIOR: Pro účely všech disciplín kromě Para-Ski je juniorský soutěžící osobou mladší 22 let nebo tou, 

která dosáhne 22. narozenin v průběhu kalendářního roku, ve kterém se příslušná soutěž koná. 
V případě Para-Ski je definice juniorského soutěžícího včleněna do Soutěžních pravidel. 
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(10) MONDIAL: Mezinárodní sportovní podnik, který obsahuje MS ve všech soutěžních disciplínách IPC (s 

výjimkou Pilotování vrchlíků a Para-Ski, které může nebo nemusí být zařazeno podle rozhodnutí 
Organizátora), konajících se souběžně ve stejném místě. 

 
1.1.3 Zkratky 
 

(1) FAI : Mezinárodní letecká federace 
(2) IPC : Mezinárodní parašutistická komise 
(3) NAC : Národní sportovní letecký orgán 
(4) WAG : Světové letecké hry 
(5) WPC : Mistrovství světa v parašutismu 
(6) FCE : Podnik první kategorie 
 
 

1.2 OSOBNÍ POŽADAVKY 
 
(1) Doklady 

Každý parašutista, který chce uskutečňovat soutěžní a rekordní seskoky, pokryté tímto Sportovním řádem, 
musí mít platnou Sportovní licenci FAI (viz Sportovní řád, všeobecný díl, kapitola 8).  

(2) Padáky 
Při provádění seskoků se požaduje, aby měl každý parašutista na sobě dva padáky (jeden hlavní a jeden 
záložní padák) připevněné na jednom postroji. Způsobilost těchto dvou padáků musí být potvrzena 
kompetentními úřady. 

(3) Když je to požadováno národními či jinými předpisy, (1) musí být nasazena ochranná přílba a (2)  pokud 
jsou seskoky prováděny v blízkosti vodní plochy, musí být oblečeny záchranné pomůcky. 

(4) Při seskocích, uskutečňovaných s výšky, převyšující 4.500 m nad hladinou moře, musí být použito 
vhodného kyslíkového vybavení. 

 
 

1.3 VŠEOBECNÉ BEZPOČNOSTNÍ PODMÍNKY 
 
(1) Parašutisté musí provádět bezpečný parašutismus a podrobit se národním a místním předpisům. Při 

všeobecných činnostech ve sportovním parašutismu musí být otevírání padáku zahájeno od 600 m nad 
zemí nebo, za zvláštních okolností, specifikovaných NAC, od výšky stanovené tímto NAC. Zanedbání 
bezpečného provádění parašutismu může vést k varování či zákazu činnosti nebo, při soutěži 
k diskvalifikaci soutěžícího nebo družstva v jedné nebo více disciplínách. 

(2) Maximální rychlost přízemního větru pro parašutismus je 11 m/sec. Tato maximální rychlost větru je 
stanovena pro stálou rychlost větru, ale jsou jí míněny i nárazy větru. 

(3) Při soutěžích, které přiděluje FAI, musí být minimální výška seskoku volným pádem 700 m nad zemí při 
seskoku jednotlivce a 900 m nad zemí při seskoku družstva. 

 
1.4. PLATBY 

 
Platby, uskutečněné  FAI ve prospěch IPC nebo zástupci FAI a/nebo IPC (například Povolovací 
poplatek, záloha ve smyslu odstavce 4.1.1.7) mohou být  uskutečněny pouze telegrafickým převodem, 
bankovním převodem/šekem, poštovním šekem nebo hotově. Nebudou akceptovány osobní nebo 
služební šeky. 
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KAPITOLA 2:   PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 
2.1   VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 
2.1.1 Mezinárodní a národní parašutistické průkazy způsobilosti (uváděné v této kapitole jako průkazy) FAI jsou 

vydávány Národním aeroklubem 
2.1.2 Mezinárodní parašutistické průkazy jsou vydávány: 

(1) k zajištění, že průkazy, vydávané na podkladě schváleného standardu různými státy, jsou chápány a 
uznávány všemi stejně, 

(2) k usnadnění svobodného provádění parašutismu na celém světě. 
2.1.3 Národní parašutistické průkazy, vydávané na podkladě  schváleného standardu Národního aeroklubu, 

mohou být vydávány občanům, obyvatelům a jiným členům Národního aeroklubu 
2.1.4 Jakýkoliv Národní aeroklub může vydat národní průkazy vyšší úrovně, než čtyři Mezinárodní průkazy 
2.1.5 Průkaz způsobilosti je definován ve Sportovním řádu, všeobecný díl 8.2 jako „dokument, uznávající úroveň 

výkonu nebo kvalifikace sportovce. Mohou být vydávány kterýmkoliv ze sportů FAI. Požadavky a práva, 
sjednocující držitele průkazů způsobilosti, jsou určeny Leteckými sportovními komisemi FAI a rozvedeny 
v příslušných dílech sportovního řádu“. 

 
2.2 POŽADAVKY NA MEZINÁRODNÍ KATEGORII PRŮKAZU 

Kategorie mezinárodních průkazů jsou definovány následovně: 
 
„A“ PARAŠUTISTA 
Parašutista musí úspěšně dokončit jak teoretickou, tak praktickou přípravu pod dohledem přiměřeně 
kvalifikovaného parašutistického instruktora. 
 
„B“ PARAŠUTISTA (KVALIFIKOVANÝ) PRO VOLNÉ PÁDY 
Parašutista (kvalifikovaný) pro volné pády musí úspěšně dokončit přípravu pro seskoky volným pádem pod 
přímým dohledem přiměřeně kvalifikovaného parašutistického instruktora a je kvalifikován k provádění 
seskoků nezávisle na instruktorovi 
 
„C“ ZKUŠENÝ PARAŠUTISTA 
Parašutista kategorie „C“ je oprávněn provádět individuální seskoky a skupinové formace za volného pádu 
podle stanovených podmínek i bez dohledu kvalifikovaného parašutistického instruktora. 
 
„D“ PARAŠUTISTA SENIOR 
Parašutista kategorie „D“ je oprávněn provádět výkony na svou vlastní odpovědnost v jakékoliv oblasti 
sportovního parašutismu podle svého rozhodnutí. 

 
2.3 DOKUMENTACE 
 
2.3.1 Mezinárodní parašutistický průkaz 
 

(1) Mezinárodní parašutistický průkaz je vydáván Národním aeroklubem a musí být vytištěn v oficiálních 
jazycích FAI (viz Statut FAI 1.9.1). 

(2) Platný Mezinárodní parašutistický průkaz prokazuje, že parašutista splnil požadavky, uvedené v odstavci 
2.2 a 2.4 tohoto Sportovního řádu. 

(3) Průkaz musí obsahovat: 
A Slova „Mezinárodní letecká federace“ 
B  Logo FAI 
C Slova „Mezinárodní parašutistický průkaz“ 
D Jméno držitele 
E Datum narození 
F Státní příslušnost 
G Podpis držitele 
H Fotografii držitele 
I Datum vydání 

  J Žírovanou známku oficiální kategorie 
  K Přetisk Minimálních požadavků pro Mezinárodní parašutistický průkaz, jak je načrtnut v části 2.4 

tohoto Sportovního řádu, v oficiálních jazycích FAI 
 

(4) Průkaz může být vydán pouze jako standardní knížečka FAI, ve které je žirovaná známka oficiální 
kategorie. Obojí může Národní aeroklub získat od FAI za určitý poplatek. 
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2.4 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY 
 

K získání Mezinárodního parašutistického průkazu musí parašutista splnit následující minimální požadavky: 
 
(1) Všechny seskoky volným pádem musí být stabilizované, kontrolované seskoky s ustáleným otevřením a 

mohou obsahovat kontrolované obraty a formace. Kterýkoliv AFF seskok může být započítán jako seskok 
volným pádem. 

 
(2) Pro získání vyššího průkazu musí mít kandidát kvalifikaci pro tento a všechny nižší průkazy. 

 
(3) Každý seskok provedený k získání průkazu nižší úrovně se započítává  pro průkaz vyšší kategorie. 

 
(4) Počet seskoků požadovaných pro kategorii: 

 
 

 
Průkaz  

kategorie 

 
Minimální počet 
seskoků volným 

pádem 

 
Minimální doba 
volného pádu 
(v minutách) 

 
Ostatní požadavky 

    
A 25 5 5 seskoků ve formaci, schopnost 

kontrolovat tělo za volného 
pádu, schopnost balit, 
schopnost přistát do 50 m od 
cíle při 10 označených 
seskocích 
 

   
   

    
B 50 30 10 seskoků ve formaci 

 
    

C 200 60 50 seskoků ve formaci 
 

    
D 500 180  
    

 
 
(5) Kterýkoliv Člen FAI může mít rozdílné požadavky pro Národní kategorii průkazu než jsou ty, uvedené 

výše, včetně zvláštních dovednostních testů. 
(6) Kterýkoliv Člen FAI může mít  další kategorie průkazů, které jsou uvedeny níže či výše v tomto 

Sportovním řádu.  
(7) „Seskok ve formaci“ je definován jako seskok volným pádem dvou nebo více parašutistů, vykonávající buď 

„formaci za volného pádu“ nebo obraty při „volném letu“. 
(8) Pro účely tohoto odstavce je za seskok pro „spolupráci za volného pádu“ (FS) považován ten, při kterém 

jsou jeho účastníci po převážnou část seskoku tváří k zemi a zahrnuje spojení účastníků držením, jak je 
definováno v Soutěžních pravidlech. 

(9) Pro účely tohoto odstavce je za seskok pro „volný let“ (FF) považován ten, při kterém jeho účastníci 
kontrolovaně provádí za volného pádu obraty kolem všech tří os a po převážnou část seskoku nejsou tváří 
k zemi. 

(10) Kategorie „A“ vyžaduje potřebu pouze dvou účastníků ve formaci. 
(11) Nejméně 5 seskoků ve formaci pro kategorii „B“ vyžaduje alespoň 3 účastníky. 
(12) Nejméně 10 seskoků ve formaci pro kategorii „C“ vyžaduje alespoň čtyři účastníky. 
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KAPITOLA 3:   SVĚTOVÉ REKORDY – TŘÍDA G (Parašutismus) 
 

3.1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 

3.1.1 Podtřídy rekordů 
 

(1) Soutěžní rekordy 
• Rekordy v přesnosti přistání 
• Rekordy ve stylu za volného pádu 
• Skupinové rekordy ve spolupráci za volného pádu 
• Skupinové rekordy ve spolupráci na vrchlících 
▪ Rekordy ve volném létání 
▪ Rekordy v pilotování vrchlíků 
 

(2) Výkonnostní rekordy 
• Rekordy v přesnosti přistání 
• Výškové rekordy 
• Rekordy v největších formacích (skupinová akrobacie, formace vrchlíků, artistické disciplíny ve volném 

létání při orientaci hlavou dolů) 
▪ Rekordy v pilotování vrchlíků 

 
3.1.2  Všeobecné podmínky 

 
(1) Všechny rekordní pokusy musí být uskutečněny podle příslušných Soutěžních pravidel, pokud taková 

existují. Složení družstva při rekordech musí být uvedeno v Soutěžních pravidlech, výjimku tvoří výškové 
rekordy a rekordy v největších formacích. Změny podmínek v Soutěžních pravidlech, např. pracovní čas 
nebo velikost nulového středního disku vytvoří nový soubor rekordů. Staré rekordy budou uzavřeny. 

(2) a) Soutěžní rekord musí být rozhodován a potvrzen Sborem rozhodčích tak, jak je požadováno Soutěžními 
pravidly disciplíny a každý člen Sboru rozhodčích musí mít kvalifikaci, platnou pro příslušnou podtřídu. 

b) Výkonnostní rekord, s výjimkou Výškového rekordu, musí být potvrzen třemi rozhodčími, dva z nich 
musí být Parašutistickými rozhodčími FAI. Při rekordech v přesnosti přistání musí mít všichni rozhodčí 
kvalifikaci platnou pro přesnost přistání; při Pilotování vrchlíků musí mít všichni rozhodčí 
kvalifikace platnou pro Pilotování vrchlíků a při rekordech v největších formacích musí mít všichni 
rozhodčí příslušnou kvalifikaci, platnou pro skupinovou akrobacii, artistické disciplíny nebo formace 
vrchlíků. Při výškovém rekordu bude odpovědnost za potvrzení na Oficiálním pozorovateli, určeném a 
schváleném organizujícím a/nebo kontrolujícím Národním aeroklubem.dle příslušnosti rekordu pro 
Spolupráci za volného pádu nebo Spolupráci na vrchlících. 

 
(3) Všichni rozhodčí, kteří nejsou Rozhodčími FAI a rozhodují Mezinárodní rekord, musí být alespoň 

Národními rozhodčími s platnou kvalifikací. 
(4) Kopie videokazety nebo fotografie rekordu v největší formaci musí být součástí dokumentace rekordního 

pokusu. 
(5) Všechny rekordy družstev s výjimkou rekordů v největší formaci musí být registrovány parašutistům, 

reprezentujícím jeden Národní aeroklub. Rekordy v největší formaci mohou být registrovány parašutům, 
kteří nemusí reprezentovat stejný Národní aeroklub. 

(6) Žádost o uznání jakéhokoliv Mezinárodního rekordu musí být uskutečněna v souladu s Kapitolou 6 
Všeobecného dílu Sportovního řádu. 

(7) Mezinárodní parašutistická komise bude každoročně publikovat seznam platných Mezinárodních rekordů. 
(8) Při pokusech o Mezinárodní rekordy musí být použity všechny příslušné odstavce tohoto Sportovního řádu 

a jeho dodatků. 
(9) V souladu se Sportovním řádem, Všeobecný díl, odstavec 7.2., s výjimkou ustanovení 3.3.2(1), bude nový 

rekord dosažen jakýmkoliv lepším výkonem bez ohledu na minimální požadavek na zlepšení. 
(10)  Pro všechny rekordy mimo výkonnostní výškové rekordy, musí být Oficiální pozorovatelé (Všeobecný díl 

4.2.1.) jmenovaní kontrolujícím Národním aeroklubem (Všeobecný díl 6.4.2) zařazeni na platný schválený 
seznam Parašutistických rozhodčích FAI (6.2). Pro větší jistotu Národní aeroklub, organizující podnik první 
kategorie, bude souhlasit v části smlouvy, týkající se výkonu (4.1.1.7), že jmenuje za účelem potvrzení 
soutěžního rekordu jako Oficiální pozorovatele pouze Sbor rozhodčích.  
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3.1.3 MEZINÁRODNÍ REKORD 
 

(1) Mezinárodním rekordem je Světový rekord a/nebo Rekord kontinentálního regionu. 
 

(2) Výkon má stejná potvrzovací kritéria pro Světový rekord a/nebo Rekord kontinentálního regionu. 
Požadavek pro uznání musí stanovit, zda je certifikace požadována pro Světový rekord, Rekord 
kontinentálního regionu nebo pro oba. Administrativní poplatek, vybíraný FAI pro potvrzení každého 
mezinárodního rekordu bude hrazen pouze jednou, i když budou ustanoveny oba rekordy, Světový 
rekord i Rekord kontinentálního regionu. 
 

3.2 SOUTĚŽNÍ REKORDY 
 

Soutěžní rekordy mohou být ustaveny pouze při vyhlášených soutěžních kolech na Mezinárodních 
sportovních soutěžích, které byly registrovány ve Sportovním kalendáři FAI nebo Národních 
mistrovstvích, která nejsou otevřena pro účast jiných Národních aeroklubů, než je organizující Národní 
aeroklub. 
Pro účely tohoto opatření to znamená, že pokud není zasláno zvláštní pozvání organizujícím Národním 
aeroklubem jinému Národnímu aeroklubu, družstvům nebo soutěžícím z jiné země, než je země 
organizujícího Národního aeroklubu, je povolena účast na Národním mistrovství pokud se rozhodnou 
nereprezentovat svojí účastí jiný Národní aeroklub, než je Národní aeroklub, organizující soutěž. 

 
3.2.1 Tréninkové seskoky 

Tréninkové seskoky, jak je definují Soutěžní pravidla, nejsou považovány za vyhlášené soutěžní 
seskoky. 

 
3.2.2 Rekordy v přesnosti přistání 

(1) Rekordní výkon při seskocích na přesnost přistání je konečné bodové hodnocení po splnění 
soutěžního programu, jak je definováno v Soutěžních pravidlech. 

(2) Při seskoku družstva je rekordním výkonem konečné bodové hodnocení družstva po splnění 
soutěžního programu. Program a způsob určení bodového hodnocení družstva je uveden v Soutěžních 
pravidlech. 

(3) Jestliže dva nebo více soutěžících nebo družstev dosáhnou stejného výkonu po ukončení soutěžního 
programu a tím překonají existující rekord, bude nový rekord registrován na jména všech soutěžících 
nebo družstev, kterých se to týká. 

 
3.2.3 Rekordy ve stylu za volného pádu 

Rekordním výkonem seskoků pro styl za volného pádu je bodové hodnocení jednoho komplexu figur, jak je 
popsáno ve stávajících Soutěžních pravidlech. 

 
3.2.4 Skupinové rekordy ve spolupráci za volného pádu 

Nejdelší sekvence: 
Rekordním výkonem v nejdelší sekvenci je počet úplných formací v jednom kole, provedených v souladu 
se Soutěžními pravidly. 

 
3.2.5 Skupinové rekordy ve spolupráci na vrchlících 

(1) 4-členná rotace 
Rekordním výkonem ve 4-členné rotaci je počet formací, vzniklých rotací v souladu se Soutěžními 
pravidly. 

(2) Nejdelší sekvence 
Rekordním výkonem v nejdelší sekvenci je počet formací, ukončených v souladu se Soutěžními 
pravidly. 

(3) 8-členná rychlostní formace 
Rekordním výkonem v 8-členné rychlostní formaci je čas, za který 8 osob utvoří  úplné spojení formace 
osmi vrchlíků v souladu se Soutěžními pravidly. 

 
3.2.6 Rekordy ve volném létání 

Nejdelší sekvence 
Rekordním výkonem v nejdelší sekvenci je počet formací, dokončených v rychlostním kole v souladu se 
Soutěžními pravidly. 
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3.2.7 Pilotování vrchlíků 
 Vzdálenost 
 Rekordním výkonem pro vzdálenost je největší vzdálenost dosažená během kola disciplíny na 

vzdálenost ve volné třídě podle Soutěžních pravidel. 
 

3.2.8 Kategorie soutěžních rekordů 
Kategorie soutěžních rekordů jsou: 

(1) Přesnost přistání, Styl za volného pádu a Pilotování vrchlíků 
Všeobecná kategorie – nejlepší dosažený výkon 
Ženská kategorie – nejlepší výkon, dosažený ženou 

(2) Skupinové rekordy ve spolupráci za volného pádu 
Všeobecná kategorie – nejlepší dosažený výkon 
Ženská kategorie – nejlepší výkon, dosažený ženským družstvem 

(3) Spolupráce na vrchlících a Volné létání 
Všeobecná kategorie – nejlepší dosažený výkon. 

 
3.2.9. Společní držitelé rekordů ve stylu za volného pádu, spolupráci za volného pádu, spolupráci na vrchlících, 

artistických disciplínách a pilotování padáků: 
(1) Když dva nebo více soutěžících nebo družstev dosáhne stejného rekordního výkonu během stejného kola 

a překoná tím existující rekord, bude nový rekord registrován na jména všech soutěžících nebo družstev, 
kterých se to týká. 

(2) Když soutěžící nebo družstvo dosáhne výkonu během pozdějšího kola při stejném sportovním podniku, při 
kterém byl dosažen stejný výkon v předchozím kole tohoto podniku, nebude tento výkon vnímán jako 
rekordní výkon. 

 
3.3 VÝKONNOSTNÍ REKORDY 

 
3.3.1  Rekordy v přesnosti přistání 

(1) Rekordním výkonem při seskocích na přesnost přistání je počet po sobě jdoucích přistání na nulový 
středový disk plus následně získané bodové hodnocení. 

(2) Při seskoku družstev je výkonem počet po sobě jdoucích přistání na disk celého družstva plus následně 
získané bodové hodnocení. Rekord musí být uskutečněn družstvem čtyř stejných jednotlivců v průběhu 
celého rekordu. 

(3) Seskoky musí být uskutečněny v průběhu 14 po sobě následujících dnů. 
(4) Série rekordních seskoků nesmí být přerušena jinými seskoky s výjimkou případu, kdy jsou některé nebo 

všechny seskoky uskutečněny  během Mezinárodního sportovního podniku nebo Národního mistrovství. 
V takovém případě mohou být přerušeny soutěžními seskoky, uskutečněnými v jiné oficiálně vyhlášené 
disciplíně. 

 
3.3.2 Výškové rekordy – jednotlivci nebo družstva 

(1) Rekordním výkonem při výškovém seskoku je délka volného pádu, měřená v metrech. Rekordy ve 
výškových seskocích jsou překonány pouze tehdy, jestliže rozdíl mezi stávající a větší délkou volného 
pádu činí  nejméně 2 procenta. 

(2) Všechny pokusy o výškové rekordy mohou být uskutečňovány pouze po předběžné lékařské prohlídce, 
jejíž součástí musí být simulovaný výškový test. Tato prohlídka se musí uskutečnit v průběhu šesti měsíců 
před pokusem a lékařské potvrzení musí být přiloženo k dokumentaci o rekordu. 

(3) Vzdálenost, dosažená při volném pádu bude určena použitím vhodného letového zapisovače, 
cejchovaného barografu nebo jinou spolehlivou a vhodnou metodou (viz všeobecný díl 7.3.1.5). 

Rekordní dokumentace musí obsahovat: 
• kalibrační údaje k prokázání přesnost dodaných údajů včetně mezní chyby 
• důkaz, že údaje nemohly být a nebyly zfalšovány v době mezi jejich zaznamenáním a jejich předáním 

Oficiálnímu pozorovateli 
• důkaz, že přístroj registruje a zajišťuje požadovaný druh a přesnost údajů k určení rekordního výkonu 

(4)  Při seskoku družstva je dosaženou délkou volného pádu průměr délek volného pádu, dosažených všemi 
členy družstva. 

(5)  Počet parašutistů v družstvu, minimálně tři, musí být uveden v dokumentech k rekordu. 
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(6)  Výkon bude pokud možno určen s celkovou mezní chybou +/- 1%. Když je celková chyba při určení výkonu 
větší, než +/- 1%, bude použita nejméně výhodná hodnota skutečné chyby. 

 
3.3.3 Rekordy v největší formaci 

 
(1) Rekordním výkonem v největší formaci je počet osob v jedné formaci. Rozhodčím musí být předem předán 

plánek, popisující formaci pokusu a osobní propojení. Formace musí být uzavřena tak, jak bylo popsána 
se všemi jmenovanými osobami ve formaci . 

(2) Postup při výskoku pro rekord v největší formaci je stejný, jako pro utvoření nejdelší sekvence 
podle příslušných Soutěžních pravidel s tou výjimkou, že může být použito více, než jednoho letadla. 

 
3.3.4 Rekordy v pilotování vrchlíků 
 

(1)  Vzdálenost 
 Rekordním výkonem na vzdálenost je největší vzdálenost, dosažena na přímé trati, která je v souladu se 

Soutěžními pravidly pro Volnou třídu, jinými než CR Pravidlo 6.1. 
(2) Rychlost 

Rekordním výkonem v rychlosti je nejnižší čas, potřebný k překonání trati, která je v souladu se Soutěžními 
pravidly. 

(3) Trať, použitá pro rekordní výkon podle (1) a (2) musí začínat přes vodní těleso a splňovat kritéria, uvedená 
v Soutěžních pravidlech, Dodatek A. 

 
3.3.5.  Kategorie výkonnostních rekordů jsou: 

Všeobecná kategorie – nejlepší dosažený výkon 
Ženská kategorie – nejlepší výkon, dosažený ženou nebo družstvem žen nebo skupinou žen. 

 
3.3.6  Společní držitelé rekordů v přesnosti přistání 

 
Když dva nebo více jednotlivců nebo družstev dokončí stejný rekordní výkon ve stejném kalendářním dnu 
a překonají tím stávající rekord, nový rekord bude registrován na jména všech soutěžících nebo družstev, 
kterých se to týká. 

 
3.3.7  Společní držitelé rekordů ve Výšce,  Největší formaci Pilotování vrchlíků 
 

Když dva nebo více jednotlivců nebo družstev dosáhnou stejného rekordního výkonu ve stejném 
kalendářním dnu a tím překonají stávající rekord, bude nový rekord registrován na jména všech jednotlivců 
nebo družstev, kterých se to týká. 

 
3.4. Rekordy kontinentálních regionů 
 

(1) Kontinentální regiony jsou definovány ve Sportovním řádu, Všeobecný díl. 
 

(2) Aby mohl být rekordní výkon kvalifikován za Rekord kontinentálního regionu, musí být všichni účastníci 
rekordního výkonu v době uskutečnění výkonu držiteli Sportovní licence FAI, vydané zemí, příslušející 
k tomuto Kontinentálnímu regionu. 
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KAPITOLA 4: ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 
 
4.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 
4.1.1 Volba místa a kontrola IPC 

 
1)  Nabídky na pořádání Podniků první kategorie (Sportovní řád, všeobecný díl, 3.5.1) musí být připraveny  

následovně:  
 
Nabídky nesmí být učiněna později, než 75 dnů před jednáním Plenárního zasedání IPC v kalendářním roce, který 
předchází roku plánovaného pro podnik, a to Prezidentovi IPC s přihlašovacích poplatkem EUR 800 za každý 
podnik první kategorie podle níže uvedené tabulky, a to buď: 

 
a) všemi požadavky, uvedenými v dokumentu FCESP nebo 
b) dopis o úmyslu učinit nabídku 

 
Dopis o úmyslu učinit nabídku musí být následován úplným dokumentem FCESP ne později, než 14 dnů před 
Plenárním zasedáním IPC. Souhrn nabídek bude připraven SCWG nebo kopie dopisu o úmyslu učinit nabídku 
bude začleněna do zveřejněné Agendy na toto jednání. 

 
2) Přihlašovací poplatek bude 

a) vrácen, pokud IPC přidělení odmítne 
b) zadržen IPC 

i) když je nabídka zrušena před jakýmkoliv rozhodnutím před přidělením, nebo 
ii) když pořádání je přiděleno, ale podnik první kategorie se nemůže konat z jakéhokoliv důvodu 

c) vrácen, když zrušení (2 b (i)) není zaviněno navrhovatelem. 
d) započítán jako část  předběžné platby povolovacího poplatku (4.1.3), který má být uhrazen pro příslušný 

podnik první kategorie 
3) Nabídky na podniky první kategorie nebudou akceptovány více,než: 
 - dva roky před rokem, ve kterém je podnik první kategorie konán, nebo 
 - tři roky před rokem, kdy je pořádán Mondial. 
 
4) Poplatky 
 Je aplikována následující stupnice poplatků: 
 

 Mistrovství světa & Regionálních 
kontinentů 

Světové poháry 

Přihlašovací poplatek, 
doprovázející nabídku nebo 
zájmový dopis 

EUR 800 za každou disciplínu (viz 
Díl 5, 1.1.1.4 

Jen EUR 800 

Záloha, placená podle Seznamu 1 
Organizační smlouvy 

Částka za každou disciplínu (viz Díl 
5, 1.1.1.4 

Každá disciplína (viz Díl 5, 1.1.1.4 

 
Poznámka: Podnik první kategorie v Klasických disciplínách se považuje pro účely placení a odstavce (10) 
níže za  jednu disciplínu. 
 

5) Při zvláštních okolnostech (např. Světové letecké hry, apod.) podle určení IPC, může být nabídka oznámena a 
uvážena IPC mimo rámce, uvedený v odst. (3) výše a pokud to povolí rozhodnutí IPC, bez poplatku EUR 800. 
Neschopnost zajistit požadované informace není přijatelnou zvláštní okolností. Rozhodnutí o odložení může 
být učiněno, ale jen do příštího Plenárního zasedání IPC. 

 
6) Pracovní skupina pro Sportovní řád prohlédne všechny nabídky, podané v souladu s odstavcem (1). Její 

členové nemají v žádném případě právo měnit nabídku, ale mohou se spojit s navrhovatelem k ujasnění faktů 
a informací a k nápravě omylů, zaviněných opomenutím. Mohou dosáhnout shody při doporučení Plenárnímu 
zasedání IPC, takže rozhodnutí, zda přidělit nebo nepřidělit pořádání může být učiněno Plénem IPC. 
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7) Potencionální organizátor musí současně s podáním nabídky kontaktovat FAI tak, aby mohla být připravena 
Organizační smlouva se správnými podrobnostmi. Organizační smlouva bude podepsána Organizátorem, IPC 
a FAI tehdy, kdy je pořádání přiděleno. Organizační smlouva stanoví práva a povinnosti Organizátora a musí 
obsahovat následující body, kterými však není  limitována: 

 • Program soutěže 
• Ustanovení o nezvyšování stanovených vkladů 
• Ustanovení o dodržování Sportovního řádu a Soutěžních pravidel 
• Dohodu o zaplacení Povolovacího poplatku FAI/IPC podle ustanovení a lhůt  v odst. 4.1.1(9) a odst. 4.1.3 

níže. 
• Dohodu o zaplacení Zálohy, specifikované v Tabulce 1 Smlouvy o organizování. Tato záloha bude vrácena 

Organizátorovi v plné výši co nejdříve poté, kdy Výbor IPC obdržel zprávu od Jury (4.7.2.4.), ale v žádném 
případě ne později, než 30 dnů po ukončení soutěže, když budou splněna ustanovení Tabulky 1, odstavců 
1.3 a 1.4 a Příloha 1 Smlouvy o Organizování.  

▪ Dohodu o tom, že jmenovaní členové sboru rozhodčích jsou schváleni a registrování jako Oficiální 
pozorovatelé pro účely kontroly a potvrzování soutěžních rekordů. 

▪ Dohodu o vydávání Oficiálních Informačních Bulletinů (4.2.3). 
▪ Dohodu o zajištění a zaplacení všech nezbytných medailí, pohárů, cen a diplomů. 
 

8) Po schválení nesmí být program soutěže, který je včleněn do smlouvy a všechny podrobné body ve 
schváleném a přiděleném navrhovacím dokumentu, měněny bez následného souhlasu IPC nebo jury. 

 
9) Organizace soutěže musí být kontrolována osobou, určenou IPC (Kontrolor FAI) po doporučení příslušné 

komise IPC. Tato osoba nesmí být ze země pořadatele. Povinnosti Kontrolora FAI, které začnou po jmenování, 
jsou: 
• Přečíst a dodržovat Rukověť Kontrolora IPC FAI 
• Ujistit se, že pořadatel dodržuje lhůty Organizační smlouvy, Sportovní řád a Soutěžní pravidla, týkající 

se organizace soutěže. 
• Osobně zkontrolovat místo konání soutěže ve vhodném termínu jeho přípravy. 
• Hlásit Jury stav organizace před tím, než Jury dá svůj souhlas k zahájení soutěže (4.5.1). 
• Odpovídat za bezpečnost v průběhu soutěže. 
• Schválit a usnadnit náhradu cestovních nákladů osob, uvedených v odst. 4.1.4(1). 
• Schválit uplatněné náklady členů Jury k náhradě a sdělit je Pokladníkovi IPC. 
• Dohlížet s pořadatelem a ředitelem během soutěže na dodržování  programu soutěže, Sportovního řádu a 

Soutěžních pravidel. Jakékoliv odchylky musí být oznámeny Jury. 
• Stanovit počet účastníků, kteří platí Povolovací poplatek. Kontrolor FAI musí nejprve určit prozatímní 

předpoklad, který musí být zaplacen FAI nejpozději 7 dnů před publikovaným datem zahájení soutěže. Poté 
Kontrolor FAI stanoví aktuální počet účastníků, který dovolí konečné vypořádání před tím, než Jury schválí 
soutěžní výsledky a prohlásí podnik za platný. 

 
Kontrolor FAI nepodává IPC zprávu, ledaže ji vydá na základě potřeby úvahy nebo rozhodnutí IPC na jejím 
dalším Plenárním zasedání. Jestliže není požadována žádná zpráva, Kontrolor FAI podá zprávu buď ústně 
nebo písemně pouze předsedovi příslušné komise. 

 
10) Na každém Podniku první kategorie, obsahujícím tři nebo více disciplín, musí být jmenován Mezinárodní 

parašutistickou komisí podle doporučení Komise rozhodčích Kontrolor IPC pro rozhodování a bodování 
(R&B). 

 
Účel 
Povinností Kontrolora IPC (R&B)  je působit jako styčná osoba mezi organizátorem podniku, ředitelem soutěže, 
Kontrolorem FAI a Hlavním rozhodčím v záležitostech, týkajících se rozhodování. 

 
Pravomoc 
Kontrolor IPC (R&B) nesmí uplatňovat žádnou pravomoc proti rozhodnutím Hlavního rozhodčího nebo činnostem, 
týkajícím se záležitosti rozhodování. Hlavní rozhodčí je odpovědný za rozhodování, jak je uvedeno ve Sportovním 
řádu – Díl 5 a příslušných soutěžních pravidlech. 
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Povinnosti a odpovědnost 
Ve spolupráci s Hlavním rozhodčím se Kontrolor IPC (R&B) stará o všestrannou pomoc při rozhodovacích a 
bodovacích činnostech soutěže. 

 
Příprava soutěže 
Komunikace 

▪ Ustavit komunikační protokol 
▪ Dohovořit postupy pro nadcházející podnik s hlavním rozhodčím 
▪ Zásobit hlavního rozhodčího přípravnými dokumenty soutěže 
▪ Opatřit sboru rozhodčích podrobnosti od příslušných hlavních rozhodčích. 
▪ Postarat se Organizátorovi o časový harmonogram přípravy aktivit rozhodčích. 
▪ Ustanovit komunikační postupy pro sbor rozhodčích 

Před soutěží 
▪ Připravit plán příjezdů a dopravy sboru rozhodčích 
▪ Připravit ubytování pro sbor rozhodčích 
▪ Stejnokroje rozhodčích 
▪ Potvrdit program disciplín (Bulletiny) 
▪ Potvrdit program konference rozhodčích 

Při soutěži 
▪ Koordinovat denní program rozhodčích 
▪ Koordinovat denní dopravu 
▪ Ustanovit komunikační postupy 
▪ Koordinovat plán schůzí Kontrolora IPC (R&B) s Hlavním rozhodčím 
▪ Koordinovat plán schůzí Kontrolora IPC (R&B) s vedením soutěže 
▪ Koordinovat plán schůzí rozhodčích 

Vybavení rozhodčích 
▪ Zařídit požadavky na místnost rozhodčích 
▪ Zařídit příslušné vybavení nutné pro každou disciplínu a technické pomůcky 

Soutěž 
▪ Obstarat hlavnímu rozhodčímu plán a místo přípravy soutěžících 
▪ Podle požadavků hlavního rozhodčího zajistit nezbytné pomůcky pro přípravu 
▪ Zajistit pro hlavního rozhodčího styk s médii 

Videozáznamy 
▪ Koordinovat postup dopravy video operatérů do místa přehrávání 
▪ Připravit postup pro přenos pásek rozhodčím 
▪ Koordinovat požadavky na přehrávací vybavení 
▪ Připravit postupy pro video operatéry 

Bodování 
▪ Zřídit postupy pro přenos bodování od hlavního rozhodčího do bodovacího střediska 
▪ Koordinovat postup pro umístění výsledků na oficiální výsledkovou tabuli 
▪ Koordinovat konečné výsledky s hlavním rozhodčím 
▪ Připravit dokumentační postupy pro Světové rekordy pro Národní aerokluby a ověření hlavním rozhodčím 

Závěr soutěže 
▪ Potvrdit plán odjezdů rozhodčích a rezervace letů 
▪ Koordinovat dopravu rozhodčích 
▪ Koordinovat předání bodovacích sumářů a pásek Kontrolorovi FAI 
▪ Koordinovat plán setkání s Jury pro ověření končených výsledků 
▪ Koordinovat kopie výsledků pro delegace 
▪ Koordinovat předání cen a medailí 
▪ Koordinovat  seznam ocenění hlavního rozhodčího a rozhodčích 
▪ Koordinovat plán zpracování závěrečné zprávy hlavního rozhodčího 

Kontrolor IPC (R&B) musí předat do 30 dnů pro uskutečnění soutěže zprávu tajemníkovi IPC. 
 

(11) Pořadatel hradí jakékoliv výdaje, spojené s plněním povinností Kontrolora FAI a Kontrolora IPC (R&B) a 
Technického ředitele pro trať pilotování vrchlíku. 
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4.1.2 Organizační plán 
 
(1) Mistrovství světa v Para-ski budou organizována v každém lichém roce. 
 
(2) Mistrovství světa Juniorů a Světový pohár Mistrů může být organizován společně nebo odděleně ve 

kterémkoliv roce. 
 

(3)   Organizační plán ostatních soutěží je: 
2007: Světové poháry 
2008: Mondial/Mistrovství světa v parašutismu 
2009: Světové poháry, Světové hry 
2010: Mondial/Mistrovství světa v parašutismu 
 

Rozumí se, že v příslušném uvedeném roce bude mít návrh na pořádání Mondialu přednost před návrhem na 
pořádání jednotlivého Mistrovství světa. Toto ustanovení nebude aplikováno pro Mistrovství světa, které již 
obdrželo oprávnění. 

 
(4) Ostatní Světové poháry a soutěže, které nejsou uvedeny výše, mohou být pořádány podle vlastní úvahy 

IPC. 
 

4.1.3 Povolovací poplatek 
 
Pořadatel každého podniku první kategorie (viz níže) musí IPC zaplatit Schvalovací poplatek. Schvalovací 
poplatek, který musí být zaplacen, je poměr nebo jednorázová částka, o které rozhodlo Plenární zasedání 
IPC, které se konalo  rok před soutěží.  Toto pravidlo nelze použít pro Otevřená národní mistrovství. 
 
Podnik první kategorie je definován ve Sportovním řádu FAI, Všeobecný díl, odst. 3.5.1 jako: 
 
• Světové letecké hry, schválené Generální konferencí; 
• Mistrovství světa a kontinentů, schválené příslušnou Leteckou sportovní komisí FAI a potvrzené Výkonným 

předsednictvem jako část jím schváleného Sportovního kalendáře FAI (viz Statut 4.2.2.11) 
• Mezinárodní podniky, schválené  příslušnou Sportovní komisí FAI. 
 

4.1.4 Cestovní a pobytové náklady 
 
(1) Na pořadateli podniku první kategorie se požaduje, aby uhradil cestovné, stravné a pobytové náklady 

následujícím funkcionářům: Hlavní rozhodčí, Hlavní tréninkový rozhodčí, Kontrolor FAI, Technický ředitel 
trati pro pilotování vrchlíku, Kontrolor IPC (R&B) a Zástupce hlavního rozhodčího, pokud není 
z pořadatelské země. 

 
(2) Pořadatel podniku první kategorie uhradí také stravné a pobytové náklady členům sboru Mezinárodních 

rozhodčích, kteří jsou Parašutistickými rozhodčími FAI (nespadají pod odstavec 4.1.4(1), kteří jsou 
zařazeni ve vybraném seznamu, schváleném IPC (viz 4.6). 

 
(3)  IPC bude  hradit cestovní náklady každému členovi sboru Mezinárodních rozhodčích na Podniku první 

kategorie, kteří jsou mezinárodními rozhodčími (a který není kryt paragrafem 4.1.4.(1)), začlenění 
v seznamu za účelem snížení skutečných cestovních výdajů a částku vyhrazenou jako seznam náhrad 
připravenou komisí rozhodčích a schválenou Plénem IPC. 

 Každý rozhodčí připraví formulář pro požadované výdaje (k dispozici u FAI) s nároky, které po schválení 
Hlavním rozhodčím budou předány Pokladníkovi IPC k proplacení. 

 V souladu s 1.1.1.5  Plénum IPC schválilo, že od 1. ledna 2007 budou přidělovány tyto provize: 
 Seznam náhrad 
 Pro cestování v hostitelské zemi     EUR 300 
 Pro cestování v Regionu kontinentů  (Sportovní řád – všeobecný díl) EUR 400 
 Pro cestování mezi Regiony kontinentů     EUR 1.000 
 Pro tento účel bylo rozhodnuto, že 4 Asijské regiony budou považovány za jeden Region kontinentu. 
  

4.2 SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 
 

(1) Soutěžní pravidla každé soutěžní parašutistické disciplíny (1.1.1.4) musí být koncipována příslušnou 
komisí IPC a platné vydání musí obdržet IPC ke schválení na každém výročním plenárním zasedáním. 
Platné vydání musí být poté umístěno na web stránku FAI/IPC nejpozději 30 dnů po závěru Plenárního 
zasedání, na kterém IPC návrh přijala. 

 



SPORTOVNÍ ŘÁD FAI – DÍL 5  Strana 13 

 
Vydání 2007 

(2) Soutěžní pravidla pro soutěžní parašutistickou disciplínu musí být napsány v angličtině a musí obsahovat 
následující základní informace: 

 
• Ustanovení uznávající konečnou autoritu IPC FAI 
• Definice 
• Program soutěží 
• Všeobecná pravidla podniku 
• Zvláštní pravidla podniku 
• Počet seskoků v každé disciplíně; minimální počet seskoků pro platnost podniku 
• Práci rozhodčích 
• Složení delegací a družstev 
• Určení Mistrů světa nebo Kontinentálního regionu nebo vítězů Světového poháru; udělované medaile, 

ceny a diplomy 
• Částku protestního poplatku a časový limit pro podání protestu 
• Minimální počet družstev nebo soutěžících, požadovaných k platnosti soutěže nebo třídy a pro to, aby 

mohlo být stanoveno pořadí podle pohlaví 
 

(3) Národní aeroklub, organizující Podnik první kategorie vydá dva Oficiální Informační Bulletiny (buď tiskem 
nebo elektronickou formou) pro všechny Národní aerokluby. Oficiální Informační Bulletin musí být  před 
jeho vydáním schválen výborem IPC. První Bulletin musí být vydán nejpozději 4 měsíce před zahájením 
Podniku první kategorie, kterého se to týká. Druhý Bulletin bude vydán v termínu, který si zvolí organizátor 
a které musí být nejpozději 30 dnů před zahájením příslušného Podniku první kategorie. Současně musí 
být tyto Bulletiny umístěny na web stránce FAI/IPC. 

 
(4) a) První Oficiální Informační Bulletin musí být napsán v angličtině a musí obsahovat následující informace 

a dokumenty: 
• Cíle Podniku první kategorie 
• Datum a místo konání Podniku první kategorie 
• Předběžné a oficiální údaje pro vstup 
• Formuláře přihlášek 
• Postupy pro zaslání přihlášek 
• Vklady a co je těmito vklady pokryto 
• Kde a jak platit vklady 
• Podrobnosti o letounech a jejich vysazovací rychlost 
• Program/časový plán soutěže a disciplín 
• Datum a čas prvního a posledního soutěžního seskoku 
• Organizační funkcionáři, schválení IPC (Hlavní rozhodčí, Hlavní tréninkový rozhodčí, Ředitel soutěže, 

Kontrolor FAI, Kontrolor IPC (J&S) apod.) 
• Délku trvání a termín konference rozhodčích 
• Pokud je to vhodné, datum a časový rozvrh tréninkového kursu rozhodčích. 
• Pokud to není specifikováno v Soutěžních pravidlech, počet družstev nebo soutěžících, kteří se mohou 

zúčastnit v každé disciplíně. 
• Podrobnosti o místní dopravě, hotelích, atd. (pokud to není začleněno do vkladu) 
• Podrobnosti o předpokládaném počasí. 
• Podrobnosti o jakýchkoliv schválených změnách lhůt od oficiálně schválené nabídky 
• Jakékoliv další informace, považované za užitečné a které mohou pomoci. 
• Datum vydání druhého Oficiálního informačního bulletinu. 
 

b) Druhý Oficiální informační bulletin musí být napsán v angličtině a musí obsahovat následující 
informace 

• Seznam přihlášek, obdržených k datu vydání 
• Změny jakýchkoliv informací, daných v prvním Oficiálním Informačním Bulletinu 
• Jakékoliv další informace, považované za užitečné a které mohou pomoci. 
 

(5) Soutěžní pravidla jakékoliv jiné Mezinárodní soutěže mohou být zpracována a rozeslána přímo 
Organizátorem a měly by obsahovat všechny aplikovatelné informace, uvedené v 4.2.2 a 4.2.4. Nemusí být 
předloženy ke schválení IPC. Avšak údaje by měly být zaslány co nejdříve Sekretariátu FAI, aby je mohl 
vložit do Sportovního kalendáře a měly by obsahovat stejné body, jaké jsou uvedeny výše. 
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4.3 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ, UBYTOVÁNÍ 
 

4.3.1 Vybavení a rozlišení rozhodčích 
 
(1) Organizátor musí vybavit rozhodčí a tréninkové rozhodčí vybavením nezbytným pro pozorování a 

bodování seskoků a obsluhou, která jej umístí a přestěhuje. Pořadatel také musí zajistit rozhodčím 
nezbytný počet osob pro sekretářské práce a bodování. 

(2) Jakékoliv Automatické měřící zařízení musí vyhovovat Hlavnímu rozhodčímu a je třeba, aby jej schválila 
Jury. Automatické měřící zařízení a/nebo Systém záznamového videa musí být připojeny ke stabilnímu 
zdroji energie, aby nedošlo k výchylkám napětí nebo proudu, které by měly za následek chybné čtení 
nebo záznam. Systém Záznamového videa musí mít dvojí pracoviště schopná digitálního nahrávání a 
musí být schválen IPC. 

(3) Zařízení pro záznam video, zpětné přehrávání a pomocné zařízení, použité pro rozhodování volného 
pádu, spolupráce na vrchlících, artistických disciplín a pilotování vrchlíků musí být ve formátu Digital PAL. 

(4) Všichni rozhodčí musí nosit rozlišovací oblečení zajištěné pořadatelem k rozpoznání jejich funkce. 
 

4.3.2 Konference rozhodčích 
 
(1) Konference rozhodčích, jejíž délka nesmí překročit 3 dny, se bude konat před soutěží. Délka trvání a 

termín Konference rozhodčích bude začleněn do prvního Oficiálního informačního bulletinu. 
(2) Všichni vybraní rozhodčí se musí zúčastnit. 
(3) Personál, celkové vybavení, pomůcky a materiál, nezbytný k obsluze zařízení potřebného k pozorování a 

bodování seskoků, musí být na místě a provozuschopný při zahájení plánované Konference rozhodčích. 
(4) S jakýmkoliv nesplněním odst. 4.3.2(3) musí souhlasit Hlavní rozhodčí a Kontrolor FAI. 
 

4.3.3 Tréninkový kurs rozhodčích 
 

(1) Tréninkový kurs, který je řízen Hlavním tréninkovým rozhodčím, musí být (s výjimkou případu, uvedeného 
v 4.3.3. (4) ) pořádán při každém Mistrovství světa v parašutismu, jiným než Mondial nebo Světové 
letecké hry a může se uskutečnit při jakémkoliv Podniku první kategorie včetně Mondialu a Světových 
leteckých her. Tréninku se mohou zúčastnit všichni potencionální Rozhodčí FAI pro parašutismus nebo 
Rozhodčí FAI pro parašutismus, kteří si přejí obnovit kvalifikaci. 

(2) Termín a čas konání tréninkového kursu rozhodčích bude začleněn do prvního Oficiálního informačního 
bulletinu. 

(3) Materiál a vybavení pro Rozhodčí v zácviku bude té samé úrovně, jako pro sbor Parašutistických 
rozhodčích FAI. 

(4) V případě, že organizátorovi se zaregistroval pro účast v Tréninkovém soustředění minimální počet 
rozhodčích, předseda komise rozhodčích IPC nejméně 45 dní před zahájením soutěže, komise 
rozhodčích po konzultaci s organizátorem a po schválení Výboru IPC, rozhodne o zrušení tohoto kursu. 
Požadovaný minimální počet rozhodčích v zácviku bude sdělen Komisí rozhodčích nejpozději na 
Plenárním zasedání IPC bezprostředně přecházejícím soutěži. 

 
4.3.4 Letouny a piloti 

 
(1) Pořadatel musí zajistit vhodná letadla a kvalifikované piloty, aby disciplína byla dovedena ke konci. Letadla 

musí být taková, jaká jsou specifikována ve schvalovacím a přidělovacím návrhovém dokumentu. 
(2) Piloti musí zajistit, že probíhající seskoky jsou prováděny ze správné výšky a za správné rychlosti a  

nařízeným způsobem vysazení tak, jak stanoví Soutěžní pravidla. Pokud je tak požadováno, musí tato 
vysazení předat na zem, nebo tato vysazení mohou být monitorována. 

(3) Jestliže je aplikován odstavec 4.1.1.6 a je použit letoun odlišný od toho, který je uveden v Soutěžních 
pravidlech nebo od toho, který je specifikován ve schvalovacím a přidělovacím návrhovém dokumentu, 
rychlost a nařízený způsob vysazení  musí být určena příslušnou komisí nebo Jury soutěže (co je vhodné) 
po konzultaci s hlavním pilotem nebo ředitelem. 
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4.3.5 Meteorologická služba 
 
(1) Pořadatel musí zajistit meteorologickou měřící nebo předpovědní službu. 
(2) Na každé přistávací ploše musí být rychlost větru indikována anemometrickým systémem, který musí 

pracovat bez přerušení a musí být instalován na nejvhodnějším místě. O výšce hlavice anemometru 
rozhodují rozhodčí a musí být minimálně  ve výšce 6 m nad zemí. Na zřetel musí vzít vlivy prostředí. 
Jejich rozhodnutí není důvodem k protestu. Pořadatel musí zajistit důkaz, že zařízení bylo cejchováno 
příslušnými úřady. 

(3) V prostoru přesnosti přistání musí výše zmíněný systém zaznamenávat jak rychlost větru, tak jeho směr. 
(4) Na každé přistávací ploše musí být indikován směr přízemního větru větrným rukávem. Ten musí být 

schopen indikovat směr větru, jestliže je rychlost větru 2 m/s a vyšší. 
 

4.3.6 Ubytování, strava a doprava 
 
(1) Organizátor nabídne všem účastníkům jednu z následujících tří možností: 

a) vhodné ubytování, stravu a místní dopravu společně s veškerou nezbytnou soutěžní infrastrukturou 
pro všechny členy výprav za podmínky, že zaplatili své vklady, kryjící tyto služby 

b) informace a nebo přístup ke zdrojům, zajišťujícím služby, zmíněné v bodě (a). V takovém případě 
budou vklady krýt pouze soutěžní seskoky a organizační náklady soutěže 

c) jakoukoliv kombinaci částí nebo úplného znění odstavců (a) a (b). 
 

(2) Organizátor neodpovídá za ubytování, stravu a místní dopravu osob, které doprovázejí družstvo nad 
počet, uvedený v Oficiálních pravidlech, ledaže jsou takové osoby akceptovány pořadatelem. 

 
4.3.7 Tlumočníci 

 
Pořadatel musí zajistit tlumočení z angličtiny do místního jazyka a naopak. Tlumočníci musí znát technické 
termíny, užívané ve sportovním parašutismu v obou jazycích. 
 

4.3.8 Vybavení ke sledování 
 
Jestliže je k rozhodování používáno video,  musí být pro družstva a trenéry a publikum zajištěny monitory ke 
sledování seskoků. 
 

4.3.9 Stávající světové rekordy 
 
Při Mistrovstvích světa, Světových pohárech a Mezinárodních parašutistických soutěžích musí být zobrazeny 
stávající světové rekordy v příslušných disciplínách. 
 

4.4 ÚČAST 
 

4.4.1 Uzávěrka přihlášek 
 

(1) Předběžnou přihlášku Národního aeroklubu na Podnik první kategorie musí pořadatel obdržet nejpozději 75 
dní před zahájením soutěže. Pořadatel musí rozeslat všem Národním aeroklubům, které se předběžně 
přihlásily, seznam předběžných přihlášek, a to nejpozději do jednoho týdne po uzávěrce předběžných 
přihlášek. V případě Mezinárodního mistrovství, jiného než je podnik první kategorie, je tato uzávěrka 
stanovena pořadatelem. 

(2) Oficiální přihlášku Národního aeroklubu na Podnik první kategorie musí pořadatel obdržet nejpozději 45 dní 
před zahájením soutěže. V případě Mezinárodního mistrovství, jiného než je podnik první kategorie, je tato 
uzávěrka stanovena pořadatelem. 

(3) Seznam soutěžících může být měněn kdykoliv před tím, než Hlavní rozhodčí dá svůj souhlas k zahájení 
soutěže (4.5.1). Od tohoto okamžiku není povolena žádná výměna (včetně nominace náhradníků). 

 
4.4.2 Delegace 
 

(1) Každý řádný nebo přidružený člen FAI může přihlásit jednu delegaci na Mistrovství světa nebo Světový 
pohár. 

(2) Složení národní delegace nebo družstva, jako např. počet družstev nebo jednotlivých soutěžících a jejich 
pohlaví a počet a funkci ostatních členů delegace je předepsáno v Soutěžních pravidlech. 

 
(3) IPC může předepsat jisté výkonnostní limity jako podmínku účasti v celé soutěži nebo jejích částech. 
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(4) Každá delegace si musí vzít svoji vlastní národní vlajku (100 x 150 cm) a svoji národní hymnu na audio 
kazetě k použití při ceremoniálech. 

(5) Jestliže Soutěžní pravidla stanoví, že delegace může být složena z více, než jednoho družstva nebo 
soutěžícího při jednotlivé disciplíně, každé družstvo nebo jednotlivec musí soutěžit ve stejných termínech 
a za stejných podmínek. 

(6) Národní aeroklub začleněném družstva nebo soutěžícího do delegace potvrzuje, že každé družstvo nebo 
soutěžící je kvalifikovaný a kompetentní k účasti v disciplíně (disciplínách), do kterých je přihlášen. 

 
4.4.3 Disciplíny družstev 

 
Podniků první kategorie se mohou zúčastnit pouze Národní družstva (viz Všeobecný díl 3.2.2.1). 
V Soutěžních pravidlech příslušné disciplíny nesmí být povolena žádná výjimka z tohoto nařízení. 

 
4.5 VEDENÍ SOUTĚŽE 

 
4.5.1 Zahájení soutěže 

 
Soutěž nesmí začít dříve, než k tomu dá svůj souhlas Jury a Hlavní rozhodčí. Jury nesmí dát tento souhlas, 
pokud nebyl FAI zaplacen prozatímní odhadnutý (4.1.1(9)) povolovací poplatek (4.1.3) a pokud Kontrolor FAI 
nesdělí, že stav organizačních příprav je uspokojivý.  

 
4.5.2 Ředitel soutěže 

 
Ředitel soutěže (Všeobecným dílem nazývaný Ředitel podniku) je určen organizujícím Národním aeroklubem. 
 

4.5.3 Odpovědnost organizátora 
 
(1) Pořadatel musí zajistit, že úplné uskutečnění soutěže má přednost před aktivitami, jakými jsou volný čas, 

zábava či publicita. 
(2) Organizátor je odpovědný za náhradu škod způsobených třetím osobám, vzniklých při letech nebo 

seskocích, souvisejících se soutěží. 
(3) Okamžitá lékařská péče (první pomoc) členům delegace je odpovědností pořadatele v průběhu oficiálního 

doby trvání podniku, včetně tréninkových dnů. 
 

4.5.4 Vedoucí družstva 
 
(1) Vedoucí družstva jsou zodpovědní za komunikaci mezi jejich závodníky a Ředitelem soutěže, Sborem 

rozhodčích a Jury. 
(2) Mají právo dostávat informace od Hlavního rozhodčího, Zástupce hlavního rozhodčího nebo Rozhodčího 

disciplíny, týkající se opakovacích seskoků apod. jejich soutěžících. 
(3) Odpovídají za dodržení pořadí seskoků svých závodníků a za včasný příchod svých závodníků na místo 

nástupu do letadla. 
(4) Mohou kdykoliv pozorovat anemometr, ale nesmí překážet v práci funkcionářům u anemometru. 
(5) Mají právo zkoumat ověřené bodové listy členů jejich družstva. 
(6) Určený člen družstva (např. kapitán družstva) může jednat jako Vedoucí družstva se všemi jeho právy a 

povinnostmi, jestliže Vedoucí družstva není přítomen. 
 

4.5.5 Kapitán družstva 
 

Každé družstvo musí mít Kapitána družstva, kterým je soutěžící a je odpovědný za komunikaci mezi jeho 
družstvem a pilotem letadla a, v případě neúčasti Vedoucího družstva, s ostatními funkcionáři soutěže. 

 
4.6 ROZHODČÍ 

 
Sbor rozhodčích při podnicích první kategorie musí být složen z: 

 
• Hlavního rozhodčího 
• Hlavního tréninkového rozhodčího 
• Rozhodčích disciplín 
• Rozhodčích, zvolených podle odst. 4.6.5.2 
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4.6.1 Hlavní rozhodčí 
 

Hlavní rozhodčí (HR) je nominován sborem, složeným z Předsedy komise rozhodčích, předsedy komise 
příslušné disciplíny a Pořadatele. Hlavní rozhodčí nesmí být z pořadatelské země. Toto jmenování musí být 
schváleno IPC. 
 

4.6.2 Zástupce hlavního rozhodčího 
 
Zástupce hlavního rozhodčího  bude nominován pořadatelem a je běžné, že je ze země pořadatele, pokud 
IPC nerozhodne jinak.  
 

4.6.3 Hlavní tréninkový rozhodčí 
 

(1) Hlavní tréninkový rozhodčí (HTR) je nominován Komisí rozhodčích po vyjádření Pořadatele a Komise 
příslušné disciplíny. HTR musí být dokonale seznámen se současným vývojem disciplíny a tréninkovými 
metodami. Jmenování musí být schváleno IPC. 

 
4.6.4 Rozhodčí disciplíny 

 
(1) Rozhodčí disciplíny jsou vybráni Hlavním rozhodčím ze seznamu Parašutistických rozhodčích FAI. 
 

4.6.5 Ostatní rozhodčí FAI 
 
(1) Jména všech rozhodčích z každého národa, použitelných pro disciplínu, kteří před svou nominací musí 

splňovat požadavky části 6.6, musí být ohlášena na oficiálním nominačním formuláři (formulářích) 
Národním aeroklubem Předsedovi komise rozhodčích IPC nejpozději do 31. prosince kalendářního roku 
předcházejícího schůzi IPC, která předchází soutěži. 

 (2) Členové sboru rozhodčích s výjimkou těch, kteří jsou uvedeni v odst. 4.6.1, 4.6.3 a 4.6.4 budou vybráni 
nominovaným Hlavním rozhodčím a Komisí rozhodčích z rozhodčích, nominovaných podle odst. 4.6.5. (1). 
Bez ohledu na toto ustanovení, volba sboru Rozhodčích na soutěže první kategorie v Para-ski se bude řídit 
zvláštními ustanoveními, uvedenými v příslušných Soutěžních pravidlech. 

 (3) Na Hlavním rozhodčím se požaduje, aby kontaktoval každého rozhodčího ze seznamu nominovaných, a to 
do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží oficiální schválení svého jmenování Hlavním rozhodčím. 

(4) Každý Národní aeroklub sdělí jména všech potencionálních Tréninkových rozhodčích nebo těch 
rozhodčích FAI, kteří si přejí být  znovu uznání, předsedovi komise rozhodčích FAI nejpozději do 31. 
prosince roku, předcházejícímu příštímu Plenárnímu zasedání IPC. 

 
4.6.6 Přítomnost na podnicích první kategorie 

 
(1) Pro všechny příslušné úkoly, stanovené ve Sportovním řádu a Soutěžních pravidlech musí být k dispozici 

dostatečný počet Parašutistických rozhodčích FAI. 
(2) Minimální počet Parašutistických rozhodčích FAI včetně Hlavního rozhodčího, požadovaných při 

Mistrovství světa v parašutismu, je: 
 

Styl při volném pádu a přesnost přistání  15 Formace za volného pádu 15 
Volný styl, surfování a volné létání  15 Formace vrchlíků    7 
Paraski        7 Pilotování vrchlíků  11 

 
 Parašutističtí rozhodčí FAI nad tento počet musí být schváleni Hlavním rozhodčím a pořadatelem. 

Pořadatel musí zajistit vhodný personál ku pomoci Hlavnímu rozhodčímu při obsazení technických a 
administrativních funkcí, pro které nejsou požadování Parašutističtí rozhodčí FAI. 

(3) Po Konferenci rozhodčích určí Hlavní rozhodčí a Rozhodčí disciplín nezbytný počet Parašutistických 
rozhodčích FAI pro každou disciplínu. 

(4) Počet Parašutistických rozhodčích FAI,  požadovaných při ostatních podnicích první kategorie může být 
stanoven po souhlasu pořadatele, Komise rozhodčích a Komisí příslušné disciplíny. 

 
4.6.7 Výměny 

 
(1) Když Rozhodčí, který byl vybrán do Sboru rozhodčích, nezareaguje v průběhu 30 dní na oznámení 

Hlavního rozhodčího že byl/a vybrán/a, když se takový rozhodčí rozhodne, že nebude k dispozici, Hlavní 
rozhodčí vybere jiného použitelného rozhodčího a bude o této výměně informovat pořadatele a příslušný 
Národní aeroklub. 

(2) Když rozhodčí akceptoval svoji nominaci do Sboru rozhodčích a nemůže se zúčastnit, musí to okamžitě 
sdělit Hlavnímu rozhodčímu, který vybere jiného použitelného rozhodčího. Jestliže rozhodčí toto Hlavnímu 
rozhodčímu nesdělí, stává se nepřijatelným a použije se odst. 4.6.8(2). 
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(3) Jestliže nejsou rozhodčí ze schváleného Sboru přítomní ve stanoveném čase nebo jestliže je přítomen 
nedostatečný počet rozhodčích, Hlavní rozhodčí se může rozhodnout o náhradě kterýmkoliv z přítomných 
Parašutistických rozhodčích FAI. Takovouto náhradu musí schválit Jury. 

(4) Pořadatel po konzultaci s Hlavním rozhodčím může jmenovat pomocníky rozhodčích z kterýchkoliv 
dalších Parašutistických rozhodčích FAI nebo Národních rozhodčích členských zemí FAI, přítomných 
v místě konání soutěže. 

 
4.6.8 Nepřijatelnost 

 
(1) Při podnicích první kategorie má Hlavní rozhodčí právo propustit rozhodčího ze Sboru rozhodčích, když je 

jeho práce a/nebo jeho chování nekompetentní či nepřijatelná nebo když jeho schopnost komunikovat je 
nevhodná nebo neadekvátní, takže není schopen  správně porozumět pokynům nebo se účastnit jakékoliv 
debaty mezi rozhodčími nebo ve Sboru rozhodčích a neplní tím odstavec 6.3.2. Toto rozhodnutí vyžaduje 
schválení Jury. 

 
(2) Zpráva Hlavního rozhodčího musí obsahovat zvláštní podrobnosti okolností, kdy se jakýkoliv rozhodčí stal 

nepřijatelným. Takový(í) rozhodčí ztrácí právo na rozhodování při podnicích, schvalovaných FAI v  dalších 
dvou (2) kalendářních letech. 

 
4.6.9 Kvalifikace 

 
Všichni rozhodčí, vybraní pro podnik první kategorie musí být uvedeni na platném seznamu 
Parašutistických rozhodčích FAI. 

 
4.7 JURY 

 
4.7.1 Členové 

 
1) Jury při Podnicích první kategorie je Jury nominovanou, složenou z Předsedy Jury a dvou členů Jury. 

Všichni členové Jury musí být schopni komunikovat v angličtině tak, aby správně rozuměli a mohli se plně 
zúčastnit schůzí Jury a diskusí. 

 Až na zvláštní okolnosti je běžné, že  každý člen Jury musí být přítomen na předcházející Plenární schůzi 
IPC a musí být odlišné národnosti, než ostatní dva členové Jury. Mimořádné okolnosti dovolí, aby byli 
schváleni Plénem IPC po doporučení pracovní skupiny pro Sportovní řád. 

2) Členové Jury nesmí v organizaci podniku zastávat žádnou jinou funkci ani nesmí vykonávat jakoukoliv 
administrativní či jinou činnost pro žádný Národní aeroklub nebo Delegaci. 

3) Bez ohledu na dříve uvedené ustanovení (2) výše, Předseda Jury se může zúčastnit jako člen Sboru pro 
prohlížení videozáznamů (Styl za volného pádu, Artistické disciplíny a Formace vrchlíků), kde rozhodnutí 
Sboru není předmětem odvolání nebo protestu a může zastupovat IPC v oficiálních funkcích, pokud není 
přítomen žádný další starší funkcionář IPC. 

4) Oblečení členů Jury zabezpečí Organizátor tak, aby indikovalo jejich funkci (nesmí na něm být žádný odkaz 
na jejich národnost ani na jméno země, ani vlajka) . 

5) Jury bude pracovat v souladu s ustanoveními Sportovního řádu, všeobecný díl a díl 5, příslušnými 
Soutěžními pravidly a Rukovětí členů jury IPC. 

6) Předseda jury a dva členové Jury a vhodní náhradníci budou určeni  pro každý Podnik první kategorie 
Plenárním zasedáním IPC na základě doporučení Pracovní skupiny pro Sportovní řád ze seznamu 
schválených osob s kvalifikací pro jury IPC. Toto jmenování bude provedeno ne později, než na Plenárním 
zasedání IPC, konaném v roce pořádání podniku. Pro účely jmenování budou Mondial nebo vícenásobná 
mistrovství ve stejném místě uvažovány jako jeden Podnik první kategorie. 

7) Při zvláštních okolnostech, kdy jmenovaný člen nebo vhodný náhradník není k dispozici, může předseda 
jury po konzultaci s předsedou IPC, nebo s Kontrolorem FAI, pokud předseda IPC není k dispozici, 
jmenovat jednoho člena Jury z ostatních osob s kvalifikaci pro jury nebo ostatních osob, přítomných na 
Podniku. 

8) Aby mohla plnit své povinnosti, veškerá Jury musí být osobně přítomna v místě konání Podniku po celou 
dobu trvání soutěžních aktivit, s výjimkou, kdy Předseda Jury schválí nepřítomnost člena, a určí za něj 
dočasně jiného člena Jury. 

9) Žádná osoba s kvalifikací pro jury nesmí vykonávat funkci v jury na více, než dvou Podnicích první kategorie 
v průběhu jednoho kalendářního roku. 

10) Všechny cestovní náklady a stravné, spojené s plněním povinností členů jury, ponese IPC. 
11) Seznam schválených a kvalifikovaných osob s kvalifikací pro jury IPC, kterých nesmí být co do počtu 

méně, než dvanáct, bude veden Pracovní skupinou pro sportovní řád IPC, která má pravomoc navrhovat 
další jednotlivce do seznamu na základě většinového rozhodnutí Pléna IPC. 
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12)  Jednotlivci na schváleném seznamu mohou být z tohoto listu vyřazení 
i) písemným požadavkem příslušného jednotlivce, nebo 
ii) rozhodnutím Pracovní komise IPC pro Sportovní řád 
iii) písemným požadavkem jednotlivých Národních aeroklubů 
Rozhodnutí, učiněná podle bodu (ii) musí být schváleno většinovým rozhodnutím Pléna IPC. 

 
4.7.2 Povinnosti a práva 

 
(1) Odpovědností Jury je zajistit, aby byla striktně dodržována ustanovení Všeobecného dílu a dílu 5 

Sportovního řádu FAI, Soutěžní pravidla, Oficiální Informační Bulletiny a Organizační smlouva. 
(2) O jakémkoliv případu nebo události, která se neděje podle těchto dokumentů nebo jiných platných 

pravidel, rozhoduje Jury. 
(3) Členové Jury mají právo být přítomni kdykoliv a kdekoliv v místě konání soutěže, pokud je tak někde 

uvedeno v pravidlech, přitom nesmí zasahovat do dění ani rušit soutěžící, rozhodčí nebo provozní 
personál. 

(4) Na Jury se požaduje, aby ověřila a schválila výsledky soutěže a deklarovala Podnik první kategorie jako 
platný. (Všeobecný díl 4.3.2.7.2). Nesmí tak učinit, dokud správná konečná částka povolovacího poplatku, 
určená Kontrolorem FAI, nebyla uhrazena FAI nebo Kontrolorovi FAI. 

(5) Na závěr Podniku první kategorie připraví Jury hlášení pro Předsednictvo IPC o tom, zda byla použita 
ustanovení Všeobecného dílu Sportovního řádu FAI 4.3.2.4 a zda byly či nebyly organizátorem uspokojivě 
splněny všechny smluvní závazky. Tato zpráva musí být zaslána Výboru IPC do 8 dnů po ukončení 
Podniku první kategorie. 

 
4.7.3 Řešení protestů 

 
Doplněk k ustanovení Všeobecného dílu: 
 
(1) Předseda Jury musí zajistit, že žádný člen Jury nevyjádří, ústně ani jinak, svůj osobní názor a nedovolí 

žádnou diskusi za přítomnosti dotčených stran. 
(2) Rozhodnutí musí být dosažena  prostou většinou hlasů. Když o to požádá kterýkoliv člen jury, musí být 

použito tajného hlasování (Sportovní řád, Všeobecný díl, 4.3.2.6.4.). 
 
4.7.4 Konečné rozhodnutí 

 
(1) Rozhodnutí učiněná Jury jsou konečná, bez předsudku k ustanovení  Kapitoly 9 Všeobecného dílu 

Sportovního řádu. 
 

4.7.5 Jury soutěží v Para-ski 
 

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení, složení Jury pro lyžařskou disciplínu při soutěžích Para-ski první 
kategorie bude uskutečněno podle platných Soutěžních pravidel, ale její práce bude řízena ustanoveními a 
principy odstavců 4.7.1. až 4.7.4. 

 
4.8 BEZPEČNOST 

 
Kdokoliv včetně rozhodčích může ohlásit Kontrolorovi FAI jakoukoliv věc, týkající se bezpečnosti v průběhu 
soutěže. 
 

4.9 ZAKONČENÍ 
 

4.9.1 Splnění soutěže 
 

Soutěž musí být prohlášena za ukončenou v termínu, stanoveném Soutěžními pravidly pro skočení 
soutěžních seskoků. Vítězové mohou být vyhlášeni jen v těch disciplínách, ve kterých se uskutečnil 
minimální počet kol, stanovených Soutěžními pravidly pro splnění soutěže. 

 
4.9.2 Oficiální výsledky 

 
Pořadatel musí zajistit, že každá výprava obdrží na požádání alespoň jednu kopii oficiálních výsledků a 
musí zaslat oficiální výsledky FAI okamžitě po zakončení Podniku první kategorie pro jejich umístění nasev 
stránku FAI/IPC. 
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4.9.3 Záznamová média 
 
(1) Pořadatel Podniku první kategorie musí předat originál hlavní video pásky soutěže společně se souhrnem 

bodových listů a ostatní příslušnou dokumentací při závěru soutěže Kontrolorovi FAI a musí zajistit, aby si 
stejné kopie mohla koupit každá delegace. Kontrolor FAI dodá pásky a dokumenty Vedoucímu Komise 
rozhodčích IPC. 

 
(2) Originální hlavní video médium je digitální médium užívané pro originální záznamy, nebo tam, kde je to 

vhodné, je i  digitální páska získaná tak, že ji videooperatér každého družstva nahraje přímo z jeho 
originálních nahrávek. Originální hlavní páska médium být nahráno s použitím zařízení, zajišťujícím 
profesionální kvalitu záznamu a playback. 

 
4.9.4 Zpráva pořadatele 

 
Pořadatel musí podat písemnou zprávu na následujícím jednání IPC. 
 

4.9.5 Uschování dokumentů 
 
(1) Všechny dokumenty, příslušející k Podniku první kategorie musí být uschovány Pořadatelem po dobu 

nejméně tří let. 
(2) Pořadatel musí zpřístupnit Hlavnímu rozhodčímu a Vedoucímu komise rozhodčích takové dokumenty, 

které jsou nezbytné pro řádné zpracování jakýchkoliv zpráv. 
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KAPITOLA 5: VŠEOBECNÁ SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 
 
5.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 
5.1.1 Výstroj 

 
(1) Každý účastník odpovídá za dobrý stav své výstroje. Závada na výstroji, kromě videa družstva, není 

důvodem k opakovacímu seskoku. To se také vztahuje na spuštění bezpečnostního zařízení, zajišťujícího 
otevření padáku. 

(2) Potíže s výstrojí, které se přihodí za volného pádu, které způsobí potíže nebo znemožní soutěžícímu 
výkon, nejsou důvodem k opakovacímu seskoku. 

 
5.2 USKUTEČNĚNÍ SESKOKŮ 

 
5.2.1 Jiné seskoky 
 

V průběhu Podniků první kategorie nejsou soutěžícím povoleny žádné jiné seskoky, než jsou soutěžní 
seskoky, a to od chvíle, kdy Hlavní rozhodčí a Jury dají svůj souhlas k zahájení soutěže až do okamžiku, kdy 
každý přihlášený soutěžící dokončil svoji soutěž. Pro tento případ se považuje podnik za ukončený po té, co 
Hlavní rozhodčí oznámil oficiální výsledky a vypršel časový limit pro podání protestů. 
Avšak jiné, než soutěžní seskoky mohou být povoleny po společné dohodě Hlavního rozhodčího, Ředitele 
soutěže a Jury. 
 

5.2.2 Pořadí seskoků 
 
(1) Na soutěžích s více než jednou disciplínou bude počáteční pořadí seskoků použito pro všechny disciplíny. 
(2) Pořadí seskoků bude takové, jak jej určují Soutěžní pravidla. 
(3) Ředitel soutěže může změnit pořadí seskoků v kole, když to vyžaduje nutnost opakovacích seskoků nebo 

jiné důležité organizační potřeby, včetně prodloužení časové lhůty pro závodníky z důvodů  závady, kterou 
sami nezavinili, jako jsou přistání mimo, přebalení záložního padáku, účinky nadměrné doby (pobytu) ve 
výšce, nehody letounu, podstatné změny v pořadí seskoků nebo podobné události.  

(4) Lékařská péče nezakládá důvod pro změnu v pořadí seskoků. 
 

5.2.3 Pořadí disciplín 
 
(1) Ředitel soutěže v úzké spolupráci s Hlavním rozhodčím musí maximálně využít výhody příznivých 

meteorologických podmínek. 
(2) O pořadí disciplín rozhodne Ředitel soutěže kdykoliv. Musí však vzít v úvahu přání Jury a jakékoliv 

nevyřízené protesty, které mohou ovlivnit pořadí. 
(3) V případě snahy dokončit (soutěž, disciplínu) nebo vyžaduje-li to počasí, může Ředitel soutěže nechat 

probíhat dvě disciplíny současně. Pro tento účel se považují mužské a ženské disciplíny za různé. 
 

5.2.4 Letové a nebo provozní postupy 
 
Základní letové a nebo provozní postupy musí být založeny na společné domluvě pilotů, Ředitele soutěže a 
Hlavního rozhodčího. Vždy se musí vzít v úvahu zájmy bezpečnosti. 
 

5.2.5 Vyvolávání skokanů 
 

(1) Organizátor musí zajistit, aby veřejný informační systém a poznámková tabule byly na takovém místě, aby mohl 
plně informovat všechny soutěžící  v místě pořádání soutěže o tom, jak probíhá soutěž. Prostor a umístění 
Veřejné informačního systému a poznámkové tabule v místě konání soutěže musí být schváleny Kontrolorem 
FAI a Jury. Soutěžící budou vyvoláváni do prostoru nástupu přibližně 15 minut před tím, než musí nastoupit do 
letadla. Druhé vyvolávání jim bude dáváno 5 minut před tím, než musí nastoupit do letadla.  

(2)  Jestliže nepřijdou včas k nástupu do určeného letadla, bude se postupovat následovně, po písemném sdělení 
Ředitele soutěže Hlavnímu rozhodčímu: 
(a) První přestupek; 

Seskok bude proveden při nejbližší příležitosti podle určení Ředitele soutěže. 
(1) Přesnost přistání, Styl za volného pádu a Rychlost při pilotování vrchlíku. 

Soutěžícímu, který se dopustí tohoto přestupku bude k dosaženému hodnocení při daném seskoku 
přidána penalizace, rovná 20% (zaokrouhlená dolů) maximálního možného hodnocení tohoto 
seskoku. 

(2) Formace za volného pádu, Formace vrchlíků, Artistické disciplíny, Vzdálenost při pilotování vrchlíku a 
Zónová přesnost. 
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Hodnocení bude stanoveno tak, že od dosaženého výsledku daného seskoku bude odečtena 
penalizace, rovná 20 % (zaokrouhleno dolů) aktuálně dosaženého výkonu. 
Pokud není dostatek času k uskutečnění seskoku před ukončením soutěže, soutěžící/družstvo 
obdrží maximální nebo minimální počet bodů (co je vhodné) v tomto kole. 
 

 (b) Další přestupky 
Soutěžící nebo družstvo obdrží za daný seskok maximální nebo minimální bodové hodnocení (co je vhodné).  
 

(3) Každému soutěžícímu je povolena doba minimálně 45 minut od příchodu nebo návratu do místa soutěže do 
prvního vyvolávání k dalšímu seskoku s výjimkou opakovacích seskoků a prvního seskoku soutěžícího v 
daném dnu a s výjimkou Přesnosti přistání, Stylu za volného pádu a Přesnosti přistání při Para-ski, kdy 
minimální doba činí 30 minut. Soutěžícím ve Volném stylu, Surfování a Volném létání, kteří jsou přihlášeni ve 
dvou (2) disciplínách je minimální povolená doba od příchodu do místa soutěže do prvního vyvolávání 
k dalšímu seskoku třicet (30) minut, s výjimkou opakovacích seskoků a prvního seskoku daného dne. 

(4) Minimální čas 30 minut, uvedený v bodě (3) výše nebude aplikován při rozeskakovacích seskocích při Přesnosti 
přistání a Stylu za volného pádu a takové seskoky budou provedeny co možná nejdříve po předchozím 
seskoku. 

(5) Následující termíny budou použity Ředitelem soutěže pro ohlášení a kontrolu pohybu soutěžících během 
soutěže 

 PŘIPRAVENOST. Soutěžící musí být přítomni v místě konání soutěže a mohou být kdykoliv voláni podle 5.2.5 
(1). 

 ROZPUŠTĚNO: Soutěžící nemusí být v místě konání soutěže.Tento pokyn musí být doprovázen časem, ve 
kterém bude obnoven statut PŘIPRAVENOSTI. Za této okolnosti nebude pro ustanovení 5.2.5. (3) aplikován 
statut PŘIPRAVENOSTI. 
 

5.2.6 Kameraman, překážení a objekty ve vzduchu 
 
(1) Videooperatérovi nebo kamerovému letci (odlišnému od videooperatéra, který je součástí družstva), 

schválenému Ředitelem soutěže a Hlavním rozhodčím, bude dovolen nástup do letadla a výskok 
s družstvem nebo soutěžícím. 

(2) Když podle úsudku Hlavního rozhodčího, Rozhodčích disciplín a Sboru pro sledování videa videooperatér 
nebo kamerový letec (odlišný od videooperatéra družstva) překáží při hodnocení výkonu družstva 
rozhodčími nebo dojde přímým tělesným kontaktem k nepříznivému ovlivnění výkonu družstva, může být 
udělen opakovací seskok. V tomto případě videooperatérovi nebo kamerovému letci, který je za to 
odpovědný, nebude povolena další účast na příštích video nebo kamera seskocích během soutěže. 

(3) Opakovací seskok může být nabídnut, když Hlavní rozhodčí ve shodě s Ředitelem soutěže a Kontrolorem 
FAI usoudí, že výkon družstva nebo soutěžícího byl nepříznivě ovlivněn nějakým objektem ve vzduchu 
(např. letadlem, vrchlíky). Rozhodnutí Hlavního rozhodčího není důvodem k protestu. 

 
5.2.7 Komunikace země-vzduch 

 
(1) Komunikace mezi Ředitelem soutěže nebo rozhodčími na zemi a letadlem se děje prostřednictvím 

obousměrné radiostanice. 
(2) S výjimkou, uvedenou v odst. 5.2.8(3), neuposlechnutí pokynů předaných družstvu v letadle může mít za 

následek diskvalifikaci pro daný seskok. Rozhodnutí rozhodčích není důvodem k protestu. 
 

5.2.8 Průběh seskoku v letadle 
 

(1) Soutěžící nebo družstvo není povinen vyskočit, když se výška liší o ± 50 m od té, která je určena pro 
disciplínu. 

(2) Aby se zabránilo překážení mezi soutěžícími a družstvy, určí Ředitel soutěže po domluvě s Hlavním 
rozhodčím a Vedoucím pilotem minimální časový interval mezi průlety (nálety pro výskok) letounu nad 
bodem výskoku a mezi výskokem jednotlivých družstev nebo soutěžících během stejného průletu (náletu 
pro výskok) letounu. 

(3) Když soutěžící nebo družstvo nevyskočí při prvním určeném náletu po výskok, nesmí uskutečnit více než 
jeden další nálet pro výskok, pokud to schválí pilot nebo je zcela zřejmé, že soutěžící nebo družstvo 
prokáže dobře praktický bezpečnostní důvod nebo zdravý rozum při provádění dalších průletů. 

(4) Soutěžící nebo družstvo se může rozhodnout přerušit seskok z jakéhokoliv přiměřeného důvodu a může 
sklesat s letadlem. Zatímco doba, která uplynula od vzletu letadla není považována za přiměřený důvod 
k přerušení seskoku, jestliže letadlo stráví více než patnáct (15) minut nad výškou 3.000 m (10.000 ft) MSL 
nebo deset (10) minut nad výškou 3.650 m (12.000 ft) MSL a není zajištěn doplňkový kyslík, bude to 
přiměřený důvod. Je-li průběh seskoku přerušen a Ředitel soutěže rozhodne, že důvod je přiměřený, 
seskok musí být uskutečněn při nejbližší příležitosti. 
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(5) Zanedbání ustanovení odstavce (3) výše nebo přerušení seskoku bez přiměřeného důvodu (jak bylo určeno 
Ředitelem soutěže) bude mít za následek  následující postup: 

 
První přestupek: 
Seskok, pokud nebyl uskutečněn, bude proveden při nejbližší příležitosti podle určení Ředitele soutěže a 
budou aplikovány penalizace, popsané v 5.2.5.2.1  

 
Další přestupky: 
Soutěžící nebo družstvo obdrží za seskok maximální nebo minimální bodové hodnocení (co je vhodné).  
 

5.2.9 Meteorologické podmínky 
 
(1) Seskoky budou pokračovat tak dlouho, dokud je, podle zkušenosti Ředitele soutěže a Hlavního 

rozhodčího, dostatečná dohlednost jak pro soutěžící, tak pro rozhodčí. 
(2) Po přerušení disciplíny se neuskuteční  žádné další výskoky, dokud podmínky nebudou uspokojivé. Výkon 

skokanů nebo družstev, kteří již opustili letadlo, budou hodnoceny. 
 

5.2.10 Bodování 
 

(1) Jakmile jakýkoliv soutěžící, člen družstva nebo videooperátor družstva opustil letadlo, seskok bude 
hodnocen, pokud Soutěžní pravidla nestanoví jinak; v tomto případě má znění Soutěžní pravidla přednost 

(2) Jestliže je soutěžící nebo družstvo diskvalifikován pro nějaký seskok, přidělí se mu za tento seskok 
maximální nebo minimální bodové hodnocení (co je vhodné). Dvě diskvalifikace jednotlivce nebo družstva 
při jedné soutěži znamenají okamžitou diskvalifikaci pro celou soutěž. Udělené trestné hodnocení jako 
následek diskvalifikace v ukončeném kole musí být začleněny do jakéhokoliv celkového bodového 
hodnocení. 

(3) Bodování výkonů a neoficiální výsledky každého kola musí být umístěny na bodovací tabuli co nejdříve po 
jejich ověření. Oficiální výsledky každé disciplíny budou publikovány co možná nejdříve na bodovací tabuli,  
označené Hlavním rozhodčím a schválené Jury a musí být publikovány v průběhu 12 hodin po ukončení 
disciplíny. Hlavní rozhodčí musí zajistit, že oficiální výsledky budou k dispozici včas pro vyhlašovací 
ceremoniály. 

 
5.2.11 Opakovací seskoky 
 

(1) Opakovací seskoky se uskuteční co možná nejdříve po události, která zavdala důvod k opakovacímu 
seskoku. 

(2) Když je soutěžícímu/družstvu, který o to formálně požádal, udělen opakovací seskok, musí být opakovací 
seskok uskutečněn. Jestliže se opakovací seskok neuskuteční, je za tento seskok udělen 
maximum/minimum bodů. 

(3) Jestliže jsou seskoky uskutečněny v podmínkách, které jsou evidentně v mezích Sportovního řádu a 
Soutěžních pravidel, ačkoliv některé technické podmínky, uvedené v pravidlech nejsou zcela dodrženy, 
není to podkladem pro opakovací seskok. 

 
5.2.12 Počet seskoků za den 

 
Počet seskoků za den není limitován. 
 

5.3 PROTESTY 
 

5.3.1 Postupy, časová omezení a řešení 
 
(1) Protest (Sportovní řád, Všeobecný díl 5.4.), ať je jeho původ výsledkem Stížnosti (Sportovní řád, 

Všeobecný díl 5.1.) nebo ne, musí být podán písemně v angličtině a musí být podán Řediteli soutěže 
spolu s předepsaným protestním poplatkem během dvou hodin od poznatku důvodu k protestu, ale ne 
později, než dvě hodiny po tom, co byly vyvěšeny oficiální výsledky jednotlivé disciplíny nebo kola na 
bodovací tabuli, určené Hlavním rozhodčím a schválené Jury. Pro tento účel, čas dvou hodin bude jen 
časem, kdy soutěžící v disciplině jsou žádáni, aby byli v místě konání soutěže. Protest může být 
předložen Vedoucím družstva, ale musí být podepsán soutěžícím nebo Kapitánem družstva, v jehož 
zastoupení jedná. Ředitel soutěže musí předat protest Předsedovi jury a musí co nejdříve uvědomit 
Hlavního rozhodčího o jeho obsahu. Schůze jury musí být svolána Předsedou jury při nejbližší možné 
příležitosti. 

(2) Pro účely odstavců 5.2.10 (3) a 5.3.1 (1), výsledky za konkrétní disciplínu nebo kolo se považují za 
oficiální, když jsou umístěny na bodovací tabuli, zmíněné v odstavci 5.2.10 (3) a (1) výše s podpisem 
Hlavního rozhodčího na těchto výsledcích. Žádné výsledky nemohou být považovány za oficiální, 
dokud nejsou podepsány Hlavním rozhodčím. 
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(3) Proto, aby nedošlo ke zdržení závěrečného ceremoniálu nebo jiných aktivit, dvouhodinová lhůta po 
vyvěšení oficiálních výsledků konkrétní disciplíny může být pominuta na základě jednohlasného 
souhlasu Vedoucích družstev, kteří jsou oprávněni podat protest, že se vzdávají dvouhodinové lhůty. 
Tento souhlas s prominutím bude vyjádřen podpisem každého Vedoucího družstva na formuláři, 
připraveném Ředitelem soutěže. Toto prominutí nabude účinnosti v okamžiku, kdy byly získány 
všechny nezbytné podpisy, po této lhůtě v daném podniku nemohou být podány žádné protesty. 

(4) Každý protest musí uvádět přesné pravidlo nebo pravidla, na které je protest podáván. 
(5) Žádný protest nesmí být podán ani akceptován pro jednání jury, pokud by řešil hodnocení seskoku 

nebo bodové hodnocení, přidělené rozhodčími. 
(6) Protest může být odvolán kdykoliv před závěrečným hlasováním Jury. V tomto případě  bude protestní 

poplatek vrácen. 
(7)  Protestní poplatek bude vrácen, jestliže je protest uznán. 

 
5.4 PENALIZACE 

Kromě toho, co je zvláště uvedeno v 5.2.5 a 5.2.8 může být soutěžící nebo družstvo penalizován 
Ředitelem soutěže se souhlasem Jury, v souladu se zásadami, uvedenými ve Sportovním řádu, všeobecný 
díl, 5.2 (viz níže).  Postup a penalizace jsou následující: 

 
(1) Ředitel soutěže určí, nebo v případě bezpečnostních záležitosti upozorní Kontrolora FAI, zda jde o 

přestupek technický (SŘ VD 5.2.2.1), závažný (SŘ VD 5.2.2.2) nebo nesportovní chování (SŘ VD 
5.2.2.3).  

(2) Když závažnost přestupku byla uznána a potvrzena Jury, penalizace bude aplikována následovně: 
(a) Technický přestupek 

(1) Přesnost přistání, Styl za volného pádu a Rychlost při pilotování vrchlíku. 
Za každý technický přestupek soutěžícího nebo družstva v disciplíně přesnost přistání nebo 
styl za volného pádu, bude udělena penalizace rovná 20 % (zaokrouhlená dolů) z maximálního 
hodnocení pro daný seskok a bude připočtena k dosaženému aktuálnímu konečnému 
výsledku disciplíny všem soutěžícím, kterých se to týká. 

(2) Spolupráce za volného pádu, Spolupráce na vrchlících, Artistické disciplíny, Vzdálenost při 
pilotování vrchlíku a Zónová přesnost. 
Za každý technický přestupek soutěžícího nebo družstva, kterého se to týká, bude udělena 
penalizace rovná 20% (zaokrouhleno dolů) nejvyššího bodování družstva, do kterého přísluší 
soutěžící, nebo jednotlivého soutěžícího, a to ze soutěžního kola, uskutečněného do chvíle 
přestupku. Tato penalizace bude odečtena z konečného celkového bodového hodnocení 
družstva nebo jednotlivce v disciplíně. 

(b)  Závažné přestupky 
(1) Přesnost přistání, Styl za volného pádu a Rychlost při pilotování vrchlíku 

Za každý závažný přestupek soutěžícího nebo družstva bude udělena penalizace rovná 50 % 
(zaokrouhlená dolů) z maximálního hodnocení pro daný seskok a bude připočtena 
k dosaženému aktuálnímu konečnému výsledku disciplíny všem soutěžícím, kterých se to 
týká. 

(2) Spolupráce za volného pádu, Spolupráce na vrchlících, Artistické disciplíny, Vzdálenost při 
pilotování vrchlíku a Zónová přesnost. 
Za každý závažný přestupek soutěžícího nebo družstva, kterého se to týká, bude udělena 
penalizace rovná 50% (zaokrouhleno dolů) nejvyššího bodování družstva, do kterého přísluší 
soutěžící, nebo jednotlivého soutěžícího, a to ze soutěžního kola, uskutečněného do chvíle 
přestupku. Tato penalizace bude odečtena z konečného celkového bodového hodnocení 
družstva nebo jednotlivce v disciplíně. 

(c) Nesportovní chování 
Soutěžící nebo družstvo bude diskvalifikováno z účasti na jakékoliv soutěžní činnosti. 

 
Výňatek ze Sportovního řádu, všeobecný díl 

 
5.5  PENALILZACE A DISKVALIFIKACE 
 
5.5.1  Ředitel sportovního podniku může penalizovat soutěžícího podle toho, jak je to popsáno v propozicích 

soutěže. Tyto penalizace mohou mít formu znevýhodnění výkonu, srážky bodů, změny pořadí umístění,  
diskvalifikace nebo jakékoliv jiné penalizace, určené Leteckou sportovní komisí, které se to týká. 

5.5.2  TVRDOST PENALIZACE. Tvrdost penalizace, která může být udělena, může být v rozpětí od minimální 
ztráty bodů až po diskvalifikaci, popsanou níže podle příslušného přestupku. 

 
5.5.2.1  Technické přestupky. Technické přestupky proti pravidlům nebo zanedbání postupů podle požadavků, 

které zapříčinily chybu nebo nepozornost, kde nedošlo nebo nemohlo dojít ke zvýhodnění příslušného 
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soutěžícího, by mělo vést k udělení penalizace, která zredukuje nejlepší bodové hodnocení nebo 
maximálně možné hodnocení v daném úkolu alespoň o 2%. 

 
5.5.2.2  Závažné přestupky. Závažné přestupky, zahrnující nebezpečné nebo hazardní jednání nebo opakování 

menších přestupků by mělo vést k udělení penalizace minimálně 5 % z nejlepšího možného hodnocení 
nebo maximálního možného hodnocení v daném úkolu. 

 
5.5.2.3  Nesportovní chování. Podvádění nebo nesportovní chování, zahrnující úmyslné pokusy podvádět nebo 

klamat úředníky, úmyslné ovlivňování ostatních soutěžících, falšování dokumentů, používání zakázaného 
vybavení nebo zakázaných drog, narušování vzdušného prostoru nebo opakování závažných přestupků 
proti pravidlům musí vést v diskvalifikaci z daného sportovního podniku. 

 
5.5.3  ZVEŘEJNĚNÍ. Penalizace musí být uvedeny na bodovém listu daného dne, kdy byla penalizace udělena. 
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KAPITOLA 6: ROZHODČÍ FAI 
 

6.1 Kategorie 
 
(1) Přesnost přistání 
(2) Styl za volného pádu 
(3) Formace za volného pádu 
(4) Formace vrchlíků 
(5) Artistické disciplíny 

 
6.2 Seznam rozhodčích FAI 

 
(1) IPC povede seznam Parašutistických rozhodčích FAI, kteří vyhoví platným požadavkům. Tento seznam 

bude každoročně publikován při Plenárním zasedání IPC a musí být schválen Plénem IPC. 
(2) Každý národní aeroklub musí zřídit seznam nových Parašutistických rozhodčích FAI a nebo 

Parašutistických rozhodčích, kteří si obnovili kvalifikaci Parašutistického rozhodčího FAI. Tento seznam 
musí být předložen Předsedovi komise rozhodčích IPC nejpozději do 31. prosince roku, který předchází 
výroční schůzi IPC. 

(3) Národní aeroklub potvrdí Komisi rozhodčích IPC, že rozhodčí z jejich země splnili základní kvalifikační 
požadavky pro kvalifikaci Parašutistického rozhodčího FAI nebo roční požadavky pro její obnovení, jak je 
upřesněno v odst. 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6. 

(4) Pro kategorie Styl za volného pádu a Přesnost přistání jsou platní Mezinárodní rozhodčí CISM považováni 
za takové, kteří splňují všechny požadavky, nezbytné pro zařazení do Seznamu parašutistických 
rozhodčích IPC a Národní aeroklub může začlenit jejich jména do nominačního seznamu (6.2(2)). 

 
6.3 Požadavky na kvalifikaci Parašutistického rozhodčího FAI (všechny kategorie) 

 
IPC stanoví minimální požadavky pro kvalifikaci Parašutistického rozhodčího FAI. Národní aerokluby 
podněcují ke zvyšování minimálních standardů FAI proto, aby zajistili zkušené a technicky vybavené  
Parašutistické rozhodčí FAI při soutěžích, které přiděluje IPC FAI. 
 

6.3.1 Znalost pravidel 
 

Parašutistický rozhodčí FAI musí podrobně znát Sportovní řád FAI, Všeobecný díl, Díl 5 a jeho přílohy a 
Soutěžní pravidla příslušné kategorie, pro kterou je kvalifikován. 
 

6.3.2 Jazyk 
 
Parašutistický rozhodčí FAI nebo Tréninkový rozhodčí (6.9.6) musí mít schopnost komunikovat tak, aby mu to 
dovolovalo rozumět pokynům, plně se účastnit diskusí mezi rozhodčími nebo ve Sboru rozhodčích a adekvátní 
diskuse o všech aspektech sportovního parašutismu. 
 

6.3.3 Záznam činnosti rozhodčího 
 
Každý Parašutistický rozhodčí FAI musí vést záznam své činnosti rozhodčího v záznamníku. Komise 
rozhodčích IPC musí vést záznam o veškerém rozhodování na Podnicích první kategorie a podrobnosti o 
jakémkoliv formálním hodnocení každého rozhodčího. 
 

 
6.4 Počáteční kvalifikace 

 
Kromě požadavků odst. 6.3 musí rozhodčí ještě splnit následující podmínky jednotlivé kategorie, aby pro tuto 
kategorii mohl získat kvalifikaci Parašutistického rozhodčího FAI. 
 
V průběhu tří let, které předcházejí jednání IPC, na kterém je předkládán seznam nových Parašutistických 
rozhodčích FAI (6.2(2)), rozhodčí musel : 
 
a) úspěšně ukončit Tréninkový kurs rozhodčích, organizovaný z pověření IPC a 
 
b) rozhodovat na minimálně dvou Národních mistrovstvích, nebo na dvou Podnicích druhé kategorie nebo na 

každém po jednom.  
 
 



SPORTOVNÍ ŘÁD FAI – DÍL 5  Strana 27 

 
Vydání 2007 

6.5 Roční obnovování 
 

Aby Parašutistický rozhodčí FAI splnil roční požadavky k obnovení své kvalifikace, musí ve dvou 
předcházejících letech mít jedno z následujícího: 
(1) rozhodovat alespoň na jednom Národním mistrovství, Podniku první nebo druhé kategorie, nebo 
(2) obdržet vyhovující hodnocení při Tréninkovém školení rozhodčích IPC nebo Hodnotícím semináři IPC. 

 
6.6 Kvalifikace rozhodčích na Podniku první kategorie 

 
Aby byl rozhodčí schopen rozhodovat na Podniku první kategorie, musí: 
 

6.6.1 Pro Přesnost a Pilotování vrchlíku, vyhovět požadavkům odst. 6.4. 
 

6.6.2 Pro Styl za volného pádu, Spolupráci za volného pádu, Spolupráci na vrchlících, Volný styl, Surfování a 
Volné létání: 

(1) dosáhnout uspokojivého hodnocení v dané kategorii, jak je specifikována v ods. 6.8 v průběhu 24 měsíců 
před nominačním termínem, jak je uvedeno v odstavci 4.6.5(1). Toto hodnocení musí být provedeno 
Národním aeroklubem podle rukověti, vydané Komisí rozhodčích IPC nebo může být uskutečněno při 
Tréninkovém školení rozhodčích IPC nebo při Hodnotícím semináři IPC.  

(2) úspěšně absolvovat Konferenci rozhodčích pro Podnik první kategorie. 
 
NEBO 

(1) být Hlavním rozhodčím, Rozhodčím disciplíny nebo Vedoucím tréninkovým rozhodčím při Podniku první 
kategorie, při Tréninkovém školení rozhodčích IPC nebo při Hodnotícím semináři IPC, které se konaly 
v předcházejících dvou kalendářních letech. 

(2) úspěšně absolvovat Konferenci rozhodčích pro Podnik první kategorie. 
 
NEBO 
 

(1) rozhodovat uspokojivě na Podniku první kategorie v dané disciplíně ve dvou kalendářních letech, 
předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je pořádána soutěž. 

(2) úspěšně absolvovat Konferenci rozhodčích pro Podnik první kategorie. 
 
6.7 Kontrola IPC 

 
IPC má právo požadovat kdykoliv podrobné informace o výkonu Parašutistického rozhodčího FAI a 
kontrolovat, zda rozhodčí splnil nebo dodržoval hodnotící standardy. 

 
6.8 Kritéria pro hodnocení rozhodčích 

 
(1) IPC vydá rukověť pro hodnocení rozhodčích. Tato rukověť bude obsahovat plán, přehled, tréninkové 

návody, výklady pravidel, a kde to bude vhodné, platný výklad obratů. 
(2) Hodnocení pro Styl za volného pádu, Spolupráci za volného pádu, Spolupráci na vrchlících a Artistické 

disciplíny se uskuteční s použitím videopásků nebo jiného vhodného záznamového média. Souhrn 
schválených hodnocení a trestů a kde je to aplikovatelné, kopie příslušné sestavy musí být zabezpečen 
z pásků nebo jiného záznamového média. 

(3) Schválené hodnocení seskoků musí být uskutečněno a schváleno po diskusi zkušeného sboru 
rozhodčích, schválených  Komisí rozhodčích IPC. 

(4) Schválené hodnocení dovoluje činit rozhodnutí při rozhodování. Tím může být, například při disciplíně Styl 
za volného pádu, takové rozmezí úhlů, které mohou znamenat zrovna tak nulu, jako trest. Při Spolupráci 
za volného pádu nebo Spolupráci na vrchlících může obsahovat příklad, kdy mohou být akceptována obě 
hodnocení, správně nebo nesprávně pro jednotlivé formace nebo meziformace. Schválené hodnocení 
není vždy ověřeným hodnocením rozhodčích, kteří jsou hodnoceni. 

 
(5) Hodnocení ve všech disciplínách bude obsahovat přezkoušení z obsahu Sportovního řádu a příslušných 

soutěžních pravidel. Nejméně 80 % otázek musí být zodpovězeno správně. 
 

6.8.1  Minimální hodnotící standardy pro Styl za volného pádu, Spolupráci za volného pádu, Spolupráci na 
vrchlících a Artistické disciplíny 

 
(1) Hodnocení  musí být uskutečněno při použití minimálně 30 seskoků. 
(2) Minimálně 85 % hodnocených přestupků, s výjimkou Spolupráce za volného pádu, musí souhlasit se 

schváleným hodnocením. 
(3) Při Spolupráci za volného pádu musí nejméně 75 % hodnocení souhlasit se schváleným bodováním a ne 

více než 20 % hodnocení může být v rozporu  
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6.9 Povinnosti rozhodčích 
 

6.9.1 Hlavní rozhodčí 
 
(1) Hlavní rozhodčí musí informovat všechny nominované rozhodčí, zda byli zařazeni do Sboru rozhodčích a 

nebo ne a vybavit je všemi přiměřenými informacemi. 
(2) Hlavní rozhodčí musí mít důkladnou pracovní znalost Všeobecného dílu a Dílu 5 Sportovního řádu a 

Soutěžních pravidel, včetně posledních změn, provedených na schůzi IPC, která předcházela soutěži, 
které se to týká a znát filozofii těchto změn. Musí být také seznámen se všemi hledisky řízení a činnosti při 
mezinárodních soutěžích a  působit ve funkci administrativního vedoucího Sboru rozhodčích. 

(3) Hlavní rozhodčí musí být v místě konání soutěže v dostatečném termínu, aby splnil všechny povinnosti, 
požadované po Hlavním rozhodčím. 

(4) Před zahájením soutěže musí Hlavní rozhodčí potvrdit, že veškeré vybavení, které požaduje Sportovní řád 
a Soutěžní pravidla, je v místě konání a v provozuschopném stavu a že je k dispozici dostatečný počet 
bodových listů. 

(5) Hlavní rozhodčí musí řídit Konferenci Sboru rozhodčích před zahájením disciplín. Hlavní rozhodčí je 
odpovědný za to, že Sbor rozhodčích má požadovaný standard. 

(6) Hlavní rozhodčí musí být přítomen při losování. 
(7) Hlavní rozhodčí vede všechny schůze rozhodčích. 
(8) Hlavní rozhodčí musí v průběhu soutěže zajistit dodržování Sportovního řádu a Soutěžních pravidel. 
(9) Hlavní rozhodčí bude kontrolovat vyhodnocení bodových listů a zajistí promptní zveřejnění výsledků. 
(10)  Hlavní rozhodčí ověří, že kvalifikace všech rozhodčích odpovídá těmto pravidlům a zvláště musí zajistit, 

že všichni rozhodčí splňují požadavky odst. 6.3.2 a pokud ne, může Hlavní rozhodčí použít ustanovení 
odst 4.6.8(1). 

(11) Hlavní rozhodčí musí Tajemníkovi IPC podat zprávu do 30 dnů po ukončení soutěže, a to pokud možno 
tak, by mohla být začleněna do materiálů Agendy pro následující zasedání IPC. Zpráva musí obsahovat 
podrobnosti o práci rozhodčích při všech disciplínách, použitém vybavení, organizaci disciplín, 
doporučení pro změny Sportovního řádu a Soutěžních pravidel, doporučení pořadatelům budoucích 
Mistrovství světa a zvláštní podrobnosti o jakémkoliv rozhodčím, jehož práce byla neakceptovatelná. 
Kopie všech souhrnů bodových listů bude předána Komisi rozhodčích IPC. 

(12) Hlavní rozhodčí v dohodě s Rozhodčími disciplín musí po skončení soutěže podat objektivní hodnocení 
práce každého rozhodčího během soutěže. Písemný souhrn těchto hodnocení musí být rovněž předán 
Předsedovi komise rozhodčích FAI. 

(13) Jestliže je možné, že v průběhu je ustaven světový rekord, zajistí Hlavní rozhodčí příslušnému 
Národnímu aeroklubu odpovídající dokumentaci, týkající se rekordu (popis rekordu, potvrzené kopie 
bodových listů apod.). 

 
6.9.2 Zástupce hlavního rozhodčího 

 
(1) Zástupce hlavního rozhodčího spolu s Rozhodčími disciplín organizují přípravu a zařízení letištní plochy, 

související s prací rozhodčích. 
(2) Zástupce hlavního rozhodčího spolu s Pořadatelem, zajistí veškeré vybavení rozhodčích v dobrém 

provozuschopném stavu. 
 
6.9.3 Vedoucí tréninkový rozhodčí 
 

(1) Vedoucí tréninkový rozhodčí povede Kurs rozhodčích v zácviku a Rozhodčích parašutismu FAI, kteří si 
přejí se podrobit obnově nebo vyhodnocovacímu tréninku. 

(2) Vedoucí tréninkový rozhodčí musí připravit pro IPC zprávu, která obsahuje podrobnosti o práci rozhodčích 
FAI a rozhodčích v zácviku, vybavení a pracovní podmínky a hodnocení práce každého rozhodčího a 
jejich objektivitu ve všech disciplínách.  

(3) Je-li požádán Hlavním rozhodčím, může Vedoucí tréninkový rozhodčí vykonávat jakékoliv povinnosti člena 
Sboru rozhodčích, to však nesmí bránit v plnění jeho zvláštních povinností. Vedoucímu tréninkovému 
rozhodčímu není dovoleno vykonávat jakoukoliv další zvláštní práci nebo povinnosti. 
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6.9.4 Rozhodčí disciplíny 
 

(1) Rozhodčí disciplíny musí být v místě konání soutěže v dostatečném termínu, aby splnil všechny své 
povinnosti, stanovené mu po Hlavním rozhodčím a musí se o jejich zajištění dohodnout s Pořadatelem. 

(2) Rozhodčí disciplíny je odpovědný za  technické vedení rozhodčích, jmenovaných pro tuto disciplínu. 
Rozhodčí disciplíny instruuje rozhodčí, určené pro disciplínu a upřesňuje povinnosti těchto rozhodčích. 

(3) Rozhodčí disciplíny je odpovědný za přerušení disciplíny je-li to nezbytné, buď sám nebo pokud možno po 
konzultaci s Hlavním rozhodčím. 

(4) Rozhodčí disciplíny odpovídá za promptní přenos bodových listů do výpočetního střediska. 
(5) V prostoru terče pro přesnost přistání odpovídá Rozhodčí disciplíny za pozorování  soutěžících ve vzduch 

tak, že upozorňuje ostatní rozhodčí, když se soutěžící blíží k terči. Je-li to nezbytné, odmává přibližujícího 
se soutěžícího praporkem kontrastní barvy o minimální velikosti 50 x 50 cm. 

(6) Rozhodčí disciplíny nebo osoba, jmenovaná Hlavním rozhodčím odpovídá za kontrolu směru náletu a 
bodu výskoku a pro pozorování podmínek větru při disciplínách Styl za volného pádu, Spolupráce za 
volného pádu a Spolupráce na vrchlících. 

 
6.9.5 Rozhodčí 

 
(1) Rozhodčí se musí dostavit do místa konání včas, aby se mohli zúčastnit jakékoliv konference, oznámené 

před začátkem soutěže. 
(2) Rozhodčí předloží své záznamníky Hlavnímu rozhodčímu. 
(3) Rozhodčí budou pracovat podle nařízení Hlavního rozhodčího a Rozhodčích disciplín. 
 

6.9.6 Rozhodčí v zácviku 
 
(1) Rozhodčí v zácviku jsou potencionálními Parašutistickými rozhodčími FAI a musí mít již absolvována 

minimálně dvě Národní mistrovství nebo podobné soutěže v příslušné disciplíně (disciplínách) a musí 
ovládat  Sportovní řád, Díl 5 a příslušná Soutěžní pravidla. 

(2) Rozhodčí v zácviku se účastní schůzí rozhodčích, ale nepožaduje se jeho účast na Konferenci rozhodčích 
před soutěží. 

(3) Rozhodčí v zácviku pracuje podle pokynů Hlavního tréninkového rozhodčího. 
 
6.10 Schůze rozhodčích 

 
(1) Schůze Sboru rozhodčích se sejde kdykoliv to Hlavní rozhodčí uzná za vhodné nebo jestliže si tak přeje 

jedna třetina jeho členů. Opatření, přijatá při každé schůzi, musí být zapsána a podepsána Hlavním 
rozhodčím. 

(2) Účast na zasedáních je vyhrazena Sboru rozhodčích, členům Jury, rozhodčím v zácviku, nezbytným 
tlumočníkům a osobám, pozvaným Sborem rozhodčích. 

(3) Každý člen Sboru rozhodčích přítomný na schůzi má hlas. Rozhodnutí budou činěna prostou většinou 
hlasů všech rozhodčích, přítomných na schůzi. Hlavní rozhodčí má pouze „casting“ hlas. 

 
6.11 Podávání informací 

 
(1) Rozhodčí nesmí nikomu podávat informace o výsledcích, dokud tato informace nebyla sdělena oficiálně. 
(2) Rozhodčí nesmí diskutovat o výkonu soutěžícího nebo družstva, dokud všichni rozhodčí neukončí své 

hodnocení seskoku nebo pokud to nepožaduje Rozhodčí disciplíny. 
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