Regulament
Regulament Festivalul de zbor SkyDreamers 2015
In cadrul festivalului se vor desfasura trei competitii numite in regulament "probe". Asociatia Club Sprtiv
SkyDreamers, organizatorul competitiei, va fi numit mai jos "organizatorul".
1. Proba stafeta Para-Bike-Run,
consta in parcurgerea a trei trasee sportive dupa cum urmeaza:
a.
b.
c.

Parapanta cu aterizare la punct fix
Traseu de mountain bike
Traseu de alergare Montana (trail running)

Stafeta se considera predata de la un sportiv la altul in momentul realizarii contactului fizic intre acestia.
a. Proba de parapanta cu aterizare la punct fix – STARTUL se va da de pe varful Bunloc in
conformitate cu agenda festivalului. Aterizarea se va face in zona special amenajata de
organizator. Cercul de aterizare va avea 10 m in diametru iar criteriul de separare al sportivilor
se face prin masurarea distantei intre centrul cercului si punctul in care a aterizat sportivul.
Distanta se va transforma in timp de penalizare, adaugat la timpul de alergare si timpul
biciclistului din proba de stafeta, dupa cum urmeaza:
a. 0 cm = 0 sec; 10cm= 10sec; 100cm=100sec ...... 500cm=500sec
b. Aterizarile in afara cercului se vor penaliza din oficiu cu 15 min intarziere.
c. Se ia in calcul timpul din momentul contactului cu solul al pilotului pana in momentul
predarii stafetei catre biciclist; Traseul dintre aterizarea la punct fix si coechipier, pentru
predarea stafetei va fi marcat de catre organizator pentru ghidarea corespunzatoare a
sportivilor.
d. Aterizarea trebuie efectuata in picioare, aterizarile periculoase sau contactul cu alta
parte a corpului sau a echipamentului (cu exceptia coconului) se penalizeaza cu 15 min

! ATENTIE - Timpul de zbor de la decolare pana la aterizare NU este luat in considerare in
proba de stafeta !
b. Traseu de mountain bike - STARTUL si SOSIREA vor avea loc in curtea Telescaunului Bunloc.
Traseul va fi marcat de catre organizator pentru ghidarea corespunzatoare a sportivilor. Proba
consta in parcurgerea traseului stabilit de organizator, cu bicicleta, in contratimp.
Detalii despre proba punctele GPS si profilele traseelor se gasesc pe pagina de Facebook a Festivalului
SkyDreamers ( "Festival SkyDreamers" ) cat si pe siteul www.skydreamers.ro intitulate TRASEU.
c. Traseu de alergare montana - STARTUL si SOSIREA vor avea loc in curtea Telescaunului Bunloc.
Traseul va fi marcat de catre organizator pentru ghidarea corespunzatoare a sportivilor. Proba
consta in parcurgerea traseului stabilit de organizator, in contratimp.
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Detalii despre proba punctele GPS si profilele traseelor se gasesc pe pagina de Facebook a Festivalului
SkyDreamers ( "Festival SkyDreamers" ) cat si pe siteul www.skydreamers.ro intitulate TRASEU.

! ATENTIE - Pe parcursul traseului traficul rutier va fi oprit sau doar partial oprit !!!
Echipele
O echipa poate fi formata din 3, 2 sau 1 concurent. Rezultatul sportivilor din echipa va conta si in
clasamentul individual pe disciplinele din cadrul probei de stafeta.

Participare individuala
Concurentii fara echipa (alergare sau mountain bike) vor putea parcurge traseele individual, urmand a fi
clasificati si premiati separat.

Cronometrarea
Cronometrarea se face la secunda, va castiga cel/cei care va/vor avea cel mai scurt timp la punctul de
Sosire dupa parcurgerea integrala a traseelor.

2. Proba XC triunghi.
În cadrul concursului trebuie respectate legile şi reglementările specifice în vigoare
Se pot folosi orice instrumente de zbor, de navigaţie sau de comunicaţie specifice zborului
Condiţiile de desfăşurare ale probei vor fi anunţate de organizatorul concursului la breefing.
Conducerea zborului va fi desemnată de directorul de concurs dintre cei cu experienţa necesară;
Responsabilitatea în ceea ce priveşte respectarea legilor şi reglementărilor specifice în vigoare,
provocarea accidentelor şi daunelor produse de acestea cad exclusiv în sarcina piloţilor implicaţi.
Prin înscrierea în concurs piloţii îşi asumă aceste responsabilităţi.
Decolarea
-

Decolarea este liberă în cadrul unei ferestre de zbor anunţată la breefing înaintea începerii
probei;
Durata ferestrei de zbor nu mai poate fi modificată după decolarea în proba a primului pilot;
Directorul de concurs poate închide temporar sau definitiv fereastra de zbor dacă condiţiile
meteo o impun. Fereastra va fi prelungită cu durata întreruperii;
Redecolarea se stabileşte de directorul de concurs şi se anunţă la breefing.

Arbitraj
-

Clasamentul se face in functie de punctajul obtinut (marimea si tipul triunghiului, plat sau FAI),
castigatori fiind desemnati pilotii participanti care au obtinut cel mai mare punctaj calculat
de XContest in ziua concursului.
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-

In cazul in care mai multi concurenti vor inregistra acelasi punctaj, se va lua in considerare timpul in
care a fost parcurs triunghiul, castigatori fiind desemnati cei cu timpul cel mai scurt.

Penalizari
Piloţii care nu respectă: siguranţa zborului, reglementările, legile şi regulamentele specifice în vigoare,
dispoziţiile directorului şi conducătorului de zbor, sau au un comportament necorespunzător vor fi
penalizaţi prin oprirea de la zbor sau descalificare.

3. Proba de aruncarea greutatii la punct fix, din zbor.
Proba consta in lansarea unui saculet cu nisip, marcat cu numarul concurentului, in interiorul
unui cerc cu diametrul de 10 m (zona tinta)





Criteriul de separare al sportivilor se face prin masurarea distantei dintre centrul cercului si
punctul in care a aterizat saculetul;
Participantul nu are voie sa atinga fanioanele care delimiteaza marginea zonei de siguranta si
nici sa aterizeze in interiorul ei.
Zona de siguranta are diametrul de 20m avand acelasi centru cu tinta
Se ia in considerare cel mai bun rezultat din maxim 3 incercari

4. Echipament obligatoriu
Echipamentul va consta in:
Alergare:
• Incaltaminte adecvata maratonului montan
Parapanta:
• Echipament de protectie (parasuta rezerva, casca, imbracaminte / incaltaminte adecvata zborului cu
parapanta, manusi de protectie)
• Parapanta
• Seleta
Bicicleta:
• Sunt admise doar biciclete tip “mountain bike” cu roti de 26”, 27.5″ sau 29”.
• Casca de protecţie este obligatorie.
Numărul de concurs (furnizat de organizator) trebuie purtat la vedere pe toata durata probelor.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu indeplinesc conditiile de
echipare.
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5. Categorii si clasament
•

Stafeta Para – Bike – Run

•

Aterizare la punct fix

•

Individual Bike

•

Individual Run

•

Proba XC triunghi.

•

Proba de aruncarea greutatii la punct fix, din zbor.

* Varsta minima de participare este de 14 ani. Tinerii cu o varsta cuprinsa intre 14-18 ani au obligatia de
a fi insotiti de un parinte care isi va da acordul scris pentru participare in ziua concursului, sau care
prezinta declaratia pe proprie raspundere a parintelui autentificata de Notar public sau certificata de
avocat in conditiile legii.
* Este considerata varsta implinita la data festivalului
Se permite atat inscrierea sportivilor profesionisti cat si a celor amatori.

6. Premii
Se vor premia primele trei locuri de la fiecare categorie.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a acorda si alte premii (tombola, premii surpriza)

7. Documentele necesare inscrierii:
a. Formularul de inscriere completat, semnat si trimis pe e-mail: contact@skydreamers.ro
b. Pentru inscrierea pana in 30 Iulie plata se va face in contul: RO87INGB0000999904467650 ING Bank
c. In dimineata concursului si in seara premergatoare acestuia se pot face inscrieri la ghiseul special
amenajat de organizator.
d. pentru inscrierea la fata locului nu garantam marimea tricoului, iar numarul de tricouri pentru acest
concurs este limitat la 150 buc.
e. Numarul de participare se va ridica de la ghiseul organizatorilor pe baza actului de identitate cu care
s-a facut inscrierea.
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f. taxa de participare este specificata pe site la adresa www.skydreamers.ro/index.php/inscriere-festival

Pentru probele de zbor pe echipe (stafeta) si zbor XC este necesara detinerea licentei de pilot valabila.
La proba de aruncarea greutatii la punct fix din zbor pot participa inclusiv elevii piloti supravegheati de
instructorii lor, conform legislatiei in vigoare.

8. Schimbarea traseului sau anularea probelor




In caz de vreme nefavorabila organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica traseul, barierele de
timp si chiar de a anula / amana probele.
In aceste cazuri, participantii vor fi anuntati prin email iar informatii suplimentare se vor gasi pe
site-ul evenimentului.
In cazul in care organizatorul este fortat sa anuleze evenimentul, participantilor li se va restitui
75% din taxa de inscriere

9. Responsabilitatile organizatorului
Organizatorul va:











marca corespunzator traseul pentru a evita ratacirile
semnaliza portiunile periculoase de traseu
instiinta participantii ca pe traseul de concurs traficul rutier nu este/sau partial oprit
asigura 3 puncte de revitalizare pe parcursul traseului
asigura medalie (cupa) fiecarui finalist
asigura recompensarea primelor trei locuri de la fiecare categorie (enumerate la categorii si
clasamente)
anunta timpul limita in sedinta tehnica premergatoare startului
asigura plasarea punctelor de control pe parcursul traseului si respectarea ordinii de sosire a
participantiilor la acestea
asigura normele de protectie a mediului inconjurator prin amplasarea punctelor de colectare a
gunoaielor pe parcursul traseului
sustine sedinta tehnica inaintea probelor, eventuale modificari anuntate cu aceasta ocazie avand
prioritate fata de informatiile prezentate anterior.

10. Obligatiile si raspunderea participantului



participantul se obliga sa poarte la vedere numarul de participare
participarea la probele festivalului se face pe proprie raspundere.
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participantul care sufera un accident sau orice fel de paguba fizica sau materiala renunta prin
insasi inscrierea la competitie la orice drept de a solicita despagubiri sau de a recurge in instanta
impotriva oricarei persoane implicata in organizarea competitiei, in special impotriva :
organizatorului sau voluntarilor implicati in organizarea competitiei (persoane fizice sau juridice),
impotriva sponsorilor, impotriva institutiilor publice ce sustin competitia (primarie, consiliul
local, politie, salvamont etc)
participantii trebuie sa participe la sedinta tehnica si sa considere cu precautie informatiile
anuntate de organizatori, in sedinta tehnica organizatorul anunta informatii oficiale chiar daca
acestea nu sunt prezente in prezentul regulament.
participantii poarta intreaga responsabilitate civila si penala pentru orice dauna provocata de
acestia altor persoane in timpul probelor.
in cazul constatarii unui accident, participantii sunt obligati sa il raporteze la urmatorul punct de
control.
participantii inteleg ca organizatorii depun toate eforturile pentru oprirea traficului pe parcursul
traseului de concurs insa se angajeaza sa traverseze cu prudenta prin locurile deschise traficului
auto si sa respecte indicatiile echipajelor de politie si ale voluntarilor in toate situatiile
participantii sunt obligati sa respecte regulile de protectie a mediului inconjurator.
participantii inteleg ca organizatorul depune eforturi pentru a asigura marimea de tricou
potrivita fiecarui participant iar in cazul in care organizatorul nu mai dispune de marimea
potrivita, participantul va accepta alta marime la tricou.

11. Descalificare
Se vor descalifica participantii in urmatoarele cazuri:








nerespectarea indicatiilor organizatorului cu privire la echipamentul obligatoriu si purtarea
numarului de concurs la loc vizibil
nerespectarea mediului inconjurator
comportament nesportiv
scurtarea traseului (nu sunt permise scurtaturile potecilor care coboara sau urca in zig-zag)
organizatorul considera ca accidentarea sportivului nu ii mai permite continuarea cursei
schimbarea sau pierderea numarului de concurs
depasirea timpului limita anuntat in sedinta tehnica de organizatori

12. Alte reguli




taxa de inscriere nu se returneaza si nu este transmisibila altui participant
taxa de inscriere se returneaza doar in caz de accidentare, pana la data inceperii concursului si in
baza fisei medicale care trebuie trimisa organizatorului.
retragerea in timpul concursului sau abandonul obliga concurentul sa informeze organizatorul, si
sa predea numarul de concurs
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suporterii nu au dreptul de a ajuta sub nici o forma participantii, exceptie facand cazurile
accidentarilor
suporterii pot sustine participantii cu conditia de a respecta regulile de conduita sportiva,
indicatiile autoritatiilor si ale oficialilor
organizatorii isi rezerva dreptul de a penaliza participantii ai caror suporteri incalca aceste reguli.

La ridicarea numarului de participare in ziua concursului este obligatorie semnarea declaratiei pe proprie
raspundere (formular prestabilit) pusa la dispozitie de catre organizator. Lipsa acestei declaratii duce la
excluderea participantului din proba/probele festivalului.

Modificarea Regulamentului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul în orice moment, si fără preaviz până Joi, 23
Iulie 2015 inclusiv. Orice nouă versiune a regulilor va fi postata pe site-ul evenimentului.
www.skydreamers.ro
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