Zobor Cup 2015 - Prihláška
Usporiadateľ súťaže: Paraglidingový klub Zobor air Nitra, Cabajská 28, 94901 Nitra
Účastník:
*Meno a priezvisko:. .................................................................................................................
*Vek:........... * Tel. Číslo: ................................. * Číslo pilotného preukazu:.....................................
*Trvalé bydlisko:.......................................................................................................................................
*Typ PK: Model,veľkosť a farebna kombinácia:......................................................................................
................................................................................... *Poznáv. Značka LZ:..............................................
* - povinný údaj

Ochrana osobných údajov
Všetky uvedené údaje na tejto prihláške budú použité len pre vnútorné účely združenia Zair a nebudú
poskytnuté tretím osobám. Údaje budú použité pre ľahšiu identifikáciu súťažiacich, pre štatistické účely a pre
prípad, ak by bolo potrebné kontaktovať sútažiaceho.
Súťažná kategória:
1. Presnosť pristátia na hlavnej pristávačke preteku. Počítajú sa 3 najlepšie pokusy, merané od stanoveného
bodu. Súťaziaci, ktorý pristane najbližšie k stredu sa stáva víťazom tejto kategórie. V prípade, že viacerí
súťažiaci dosiahnu rovnakú vzdialenosť vyhráva ten, ktorý dosiahol v druhom pokuse menšiu vzdialenosť.
2. Doba letu vo vymedzenom priestore (viditeľný sektor Zobor – pristávačka) s ukončením na hlavnej
pristávačke preteku – Šindolka. Každému súťažiacemu sa zapíše čas štartu a pristátia. Počíta sa každý let.
Podmienky účasti a štartovné
Podmienkou účasti je kompletne vyplnená prihlaška a zaplatenie štartovacieho poplatku, ktorý je 10 Euro.
V cene štartovného sú vyvozy počas celého dňa, občerstvenie, tričko a dobrá nalada.
Pravidlá súťaže a čestné prehlásenie
Dolupodpísaný účastník súťaže Zobor Cup čestne prehlasuje, že si je vedomý možných rizík spojených s
účasťou v súťaži. Ďalej prehlasuje, že má:
1. Platný pilotný preukaz
2. Platný technický preukaz
3. Uhradené členské v LAA a súvisiacu poistku na škodách voči tretím osobám.
Zodpovedá za technický stav svojho padakového klzáku a výstroje rovnako ako aj za škody ním spôsobené
počas súťaže. Každý súťažiaci sa zúčastňuje súťaže na vlastné riziko a prehlasuje, že bude dodržiavať pokyny
usporiadateľov a dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá, bude sa chovať disciplinovane a nebude svojim
konaním ohrozovať ani obmedzovať ostatných účastníkov súťaže. V pripade nedodržiavania pokynov
usporiadateľa, alebo v prípade nevhodného správania, môže byť účastník vylúčený zo súťaže.
Športový klub Zair sa zrieka finančnej zodpovednosti za prípadné vzniknuté škody a zranenia. Na mieste
bude k dispozícií profesionálny zdravotný dohľad, ktorý bude v pohotovosti počas celého dňa súťaže.
Súťažiaci podpisom tejto prihlášky súhlasí so všetkými uvedenými pravidlami súťaže

v Nitre dňa ............. 2015

.............................................
podpis

