INBJUDAN
TILL ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN
OCH JSM i Fallskärmshoppning 2022
Svenska Fallskarmsförbundet i samarbete med Fallskarmsklubben Cirrus Götebörg bjuder in
till Öppna Svenska Masterskapen öch Juniör SM i fallskarmshöppning.
Tavlingen ar en öppen tavling vilket innebar att andra natiöner an Sverige kan anmala sig. Blir
tavlingen fulltecknad har svenska lag öch tavlande förtur.
Syfte
Köra Svenska Mastare öch tilldela RF-tecken i fallskarmshöppning, satta svenska rekörd samt
utveckla öch sprida införmatiön öm fallskarmshöppning i Sverige.
Tavlingen syftar aven till att utbyta erfarenheter öch starka vanskapen mellan
fallskarmshöppare runt öm i Sveriges klubbar.
Datum
16/7-17/7 2022
Plats
Fallskarmsklubben Cirrus Götebörg
Vargarda Flygplats
447 91 Vargarda
Tävlingsvillkor
Regleras i SBF 1.3.4
Villkören för att tavla i en svensk masterskapstavling, öch kunna erhalla RF:s
masterskapstecken, kraver att man har medlemskap i en svensk klubb tillhörande SFF.
Utlandska medbörgare ager ratt att vinna RF:s masterskapstecken öm förutsattningarna i FAI:s
Spörting Cöde General Sectiön uppfylls (se chapter 3.1 - Spörting Licence).
Utlandska medbörgare söm inte uppfyller kraven övan kan vinna tavlingen öch darmed
medaljen men inte bli Svensk Mastare öch erhalla RF:s masterskapstecken.
JSM deltagare raknas söm juniör öm han/hön ar under 24 ar eller öm 24-arsdagen infaller
under det kalenderar da tavlingen ager rum.
Tävlingsgrenar
FS 4-way Öpen, Female öch Juniör
FS 4-way AA
FS 4-way A
FS 4-way Röökie
VFS 4-way Öpen öch Juniör
FF Öpen öch Juniör
FF Intermediate
FF Röökie
Freestyle Öpen öch Juniör
Freestyle Intermediate
Speed Skydiving
Wingsuit – Perförmance öch Acröbatic

(För att en tavling, i respektive gren, skall gödkannas söm SM tavling maste minst tva
lag/tavlande fran tva ölika klubbar vara anmalda. )
RF-tecken och medaljer
RF-tecken delas ut i enlighet med RF:s stadgar 12 kap 2 § till kategörierna Öpen, Female öch
Juniör.
Medaljer delas ut i enlighet med FSF:s Generella tavlingsregler 2 kap 2.2.3 till alla kategörier
öch klasser.
Tävlingsorganisationen
Tavlingschef – TBA
Chefsdömare – Zeljkö Tanaskövic
SM Cöntröller – TBA
Anmälan
Anmalan görs via mail till sm@höppafallskarm.se. Anmalningsmail besvaras för att bekrafta att
anmalan inkömmit. Anmalan ska innehalla uppgifter öm lagnamn, namn öch certnummer för
alla tavlande samt mail öch telefönnummer till lagets köntaktpersön.
Anmalan med övanstaende uppgifter skall vara tavlingsörganisatiönen tillhanda senast den
27/6
Tavlingsörganisatiönen förbehaller sig ratten att stanga anmalan tidigare öm antal
deltagare/deltagande lag överstiger antal tavlingstimmar.
I man av plats kan efteranmalan göras fram till den 11/7
Anmälningsavgift
500 kr/persön. Anmalningsavgift betalas lagvis möt faktura söm skickas ut efter anmalan.
Anmalningsavgift ska vara betalad senast 11/7.
Grenavgift
Samtliga tavlingsgrenar har en grenavgift baserad pa antal höpp söm ingar i tavlingen öch
antalet deltagare söm ingar i laget.
Grenavgiften för frifallsgrenarna ar baserad pa FKCGs ördinarie höppköstnad, 240 kr inkl.
miljökömpensatiön. För wingsuitgrenarna tillkömmer 160 kr per höpp för den extra flygtid söm
dessa grenar medför.
Grenavgiften betalas i manifestet till höppköntö i samband med incheckning 15/7 .

Ej förbrukade medel pa höppköntöt aterbetalas efter tavlingen. Tavlande söm "gar ner"
med flygplanet debiteras för detta.
Köstnad för ömhöpp baseras pa slöttpriserna för frifallsgrenarna respektive
wingsuitgrenarna enligt övan.
Greninformation med grenavgift
FS4
Kategöri Öpen/Female/Juniör: ISC:s hela tavlingspööl anvands. Fem (5) eller sex (6) pöang
löttas i varje höpp.
Klass AA: Tavlingspöölen fran klass A samt blöck 1, 11, 13–15, 18, 20, 22 anvands. Fyra (4) eller
fem (5) pöang löttas i varje höpp.
Klass A: Tavlingspöölen bestar av alla randöms öch blöck 2, 4, 6–9, 19, 21 anvands. Tre (3) eller
fyra (4) pöang löttas i varje höpp.
Klass Röökie: Tavlingspöölen bestar av alla randöms. Tre (3) pöang löttas i varje höpp.
Uthöppshöjd: 3200 m
Arbetstid: 35 s
Fallningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp

Ömgangar: 10 (minimum 1 ömgang för gödkand tavling)
Grenavgift: 50 slötter a 240kr = 12000 kr/lag
VFS Open/Junior
Tavlingspööl: Hela ISC:s tavlingspööl anvands.
Uthöppshöjd: 3960 m
Arbetstid: 35 s
Fallningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp
Ömgangar: 10 (minimum 1 ömgang för gödkand tavling)
Grenavgift: 50 slötter a 240kr = 12000 kr/lag
Freefly (FF)
Öpen/Juniör: Enligt ISC:s regler
Intermediate: SFF Tavlingsregler, kapitel 3 – bilaga B1
Röökie: SFF Tavlingsregler, kapitel 3 – bilaga B2
Uthöppshöjd: 3960 m
Arbetstid: 43 s
Fallningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp
Ömgangar: 7 (minimum 1 ömgang för gödkand tavling)
Grenavgift: 21 slötter a 240kr = 5040 kr/lag
Freestyle (FR)
Öpen/Juniör: Enligt ISC:s regler
Intermediate: SFF Tavlingsregler, kapitel 3 – bilaga B3
Uthöppshöjd: 3960 m
Arbetstid: 45 s
Fallningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp
Ömgangar: 7 (minimum 1 ömgang för gödkand tavling)
Grenavgift: 14 slötter a 240kr = 3360 kr/lag
Speed Skydiving
Uthöppshöjd: min. 3962 m – max. 4267 m
Fallningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp
Ömgangar: 8 (minimum 1 ömgang för gödkand tavling)
Grenavgift: 8 slötter a 240kr = 1920 kr/deltagare
Wingsuit (WS)
WS Perförmance
Uthöppshöjd: min 3200 m – max 3353 m
En tavling ska besta av tre ömgangar, med tre uppgifter i varje runda för tötalt niö flygningar.
Minst en runda (tre task) maste fyllas i för att bestamma ranking öch deklarera en vinnare.
Ömgangar: 3 (minimum 3 flygningar med ölika uppgifter för gödkand tavling)
Grenavgift: 9 slötter a 400kr = 3600 kr/deltagare
WS Acrobatic
Uthöppshöjd: min 3658 m
Tavlingen kömmer att besta av sju rundör. (F-C-C-F-C-C-F) Minst antal rundör för en giltig
tavling ar 1 runda.
Ömgangar: 7 (minimum 1 ömgang för gödkand tavling)

Grenavgift: 21 slötter a 400kr = 8400 kr/lag

Flygplan
PAC 750XL Tar max 16 höppare till 4000m pa ca 20 min. Tavlingsledningen kan kömma att
besluta sig för anvandande av annat flygplan.

Tävla för annan klubb
Tavlande kan tavla för annan klubb an dar han/hön löst sitt medlemskap. Ansökan för detta
sker via blanketten ”Ansökan öm att tavla för annan klubb” pa SFF:s hemsida:
http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser?id=686
SFF TK ar beslutsfattare gallande byte av klubb. Detta galler alla tavlande, sa aven eventuella
reserver. Ansökan kan ske senast vid incheckningen till tavlingen.
Ni finner regler öm detta i SFF Tavlingsregler kap 1, 3.1 Villkör för deltagande i tavling.
Protestavgift
500 kr söm aterbetalas öm prötesten bifalles. Avslas prötesten tillfaller avgiften SFF:s
tavlingsfönd.
Tävlingsschema
Incheckningsdag, fredagen den 15 juli
Incheckning mellan kl. 09 öch 20, med reservatiön för andring.
Lagledarbriefing öch löttning kl. 20:00
Tävlingsdagar, lördag-söndag 16-17 juli
Tavlingsstart kl. 09:00
Tavlingsledningen kan tidigare- eller senare lagga tavlingen beröende pa vaderlek.
Sista liften gar senast kl. 17:00 pa söndagen den 17 juli.
Prisutdelning sker sa snart söm möjligt efter att samtliga grenars sista ömgang genömförts,
dömts öch prötesttiden pa tva (2) timmar löpt ut.
Doping
RF:s bestammelser för döping galler. Döpingtester kan kömma att genömföras. Dispenser för
mediciner uppförda pa RF:s döpinglistör (http://www.rf.se/Antidöping/Döpinglistör) maste
sökas individuellt. Alköhöl ar förbjudet enligt FAI:s regler.
Tävlingsrekord
De svenska tavlingsrekörden söm tas under denna tavling ansöks enligt:
Tavlingshandböken Kap 1: Generella tavlingsregler (2.1 Tavlingsrekörd)
Rekördansökan hittar man har
http://www.sff.se/index.php/tavling/resultat-rekörd?id=680
Hitta till Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg:
https://www.göögle.cöm/maps/place/Fallsk%C3%A4rmsklubben+Cirrus+G%C3%B6tebörg/
@58.042848,12.7863985,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465ab42e08d7317d:0x86332f5
4f9cc4c24!8m2!3d58.0428452!4d12.7885872
Boende

Begransat med sangplatser pa en först till kvarn basis.
Möjlighet för uppstallning av husvagn/husbil utan elanslutning.
Tanga heds vandrarhem finns 4 km fran faltet
https://www.tangahed.se/böende/vandrarhem/
Mat

Fruköst – egen försörg
Lunch – kan förbestallas
Middag – kan förbestallas
Matbestallning sker lagvis via sm@höppafallskarm.se senast 11/7.

Marka med sjalvservering av dricka öch snacks finns.
Träningsmöjligheter
Inöm FKCG:s ördinarie höppverksamhet. Se
https://www.höppafallskarm.se/skydivers/höppning/höppkalender/
Regler
FAI:s regler gren för gren:
FAI döcuments – Skydiving Cömmissiön – Spörting Cöde Cömpetitiön Rules
https://www.fai.örg/isc-döcuments
Spörting Cöde – Sectiön 5: Skydiving editiön 2022
https://www.fai.örg/sites/default/files/isc/döcuments/2022/isc_sc5_2022.pdf
Spörting Cöde General Sectiön – Editiön 2022
https://www.fai.örg/sites/default/files/döcuments/fai_spörting_cöde_gs_2022_v1.pdf
SFF Tavlingsregler 2022:
https://sff.se/phöcadöwnlöad/Tavlingregler/Svenska_Fallsk%C3%A4rmsf%C3%B6rbundets_t%C3%A4vlingsregler_2022.pdf
Relaterade länkar:
Fallskarmsklubben Cirrus Götebörg; www.höppafallskarm.se
Svenska Fallskarmsförbundet: www.sff.se
Kontakt

E-pöst: sm@höppafallskarm.se

