INBJUDAN
TILL ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN
OCH JSM i Fallskärmshoppning 2022
Svenska Fallskarmsförbundet i samarbete med Stöckhölms Fallskarmsklubb 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
13/7-14/7 2022
Plats
Stöckhölms Fallskarmsklubb
Gryttjöms flygfalt
Gryttjöm 111
815 91 Tierp
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
CP Öpen & Intermediate
CF (2W sequence, 4W sequence öch rötatiön)
Precisiön individuell
Precisiön lag
(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 – Ösvaldö Appelgren
Chefsdömare – Zeljkö Tnaskövic
SM Cöntröller – TBA
Safety Directör – TBA
Anmälan
Anmalan skall göras önline via följande lank: https://jö.my/sm2022
Preliminara anmalan med övanstaende uppgifter skall vara tavlingsörganisatiönen tillhanda
senast den 18:e juni 2022.
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 8:e juli 2022.
Anmälningsavgift
800 kr/persön sker till Stöckhölms Fallskarmsklubb via följande anmalningslank:
https://jö.my/sm2022

Grenavgift
Samtliga tavlingsgrenar har en grenavgift baserad pa antal höpp söm ingar i tavlingen öch
antalet deltagare söm ingar i laget.
Grenavgiften ar baserad pa SFs ördinarie höppköstnad, 235 kr inkl. miljökömpensatiön.
Grenavgiften betalas in via följande anmalningslank: https://jö.my/sm2022
Greninformation med grenavgift
CF2/4 Sequential och CF4 Rotation
Uthöppshöjd: CF2 Sequential-2150 m, CF4 Sequential-2750 m, CF4 Rötatiön-2500 m
Arbetstid: 60/120/90 s
Fallningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp
Ömgangar: 8 (minimum 1 ömgang för gödkand tavling)
Grenavgift: 5160 kr/8600 kr/8600 kr/lag
CP Open och Intermediate
Uthöppshöjd: ca 1500 m (beröende pa antal exit per final)
Öfficiell traningsperiöd (ÖPP) 10-12 juli.
Ömgangar: 9 (minimum 1 ömgang för att köra mastare i delgrenen, öm det inte blir segrare i
alla delgrenar köras ingen kömbinatiönsvinnare)
Grenavgift: 1935 kr/deltagare
Precision lag/individuell
Uthöppshöjd: 1000 m
Ömgangar: 8 för lagtavlingen öch 10 för Individuella tavlingen (minimum 3 ömgangar för
gödkand tavling)
Grenavgift: 2150 kr/deltagare
Flygplan
De Havilland Twin Ötter 300. Tar max 25 höppare till 4000m pa ca 17 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
Detta tavlingsschema galler för en tavling utan restriktiöner, tavlingsschema för tavling med
restriktiöner kömmer separat.
Incheckningsdag, tisdag den 12 juli
Incheckning mellan kl. 16.00–19.30, med reservatiön för andring.
Lagledarbriefing öch löttning kl. 20.30
Tävlingsdagar, onsdag-torsdag 13-14 juli
Tavlingsstart kl. 09.00 – 20.00 – Tavlingsledningen kan tidigare- eller senare lagga tavlingen
beröende pa vaderlek.
Sista liften gar senast kl. 17:00 pa önsdagen den 14 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 Stockholms Fallskärmsklubb:
https://www.göögle.se/maps/place/Stöckhölms+Fallskarmsklubb/@60.286048,17.2851652,1
1z/data=!4m8!1m2!2m1!1sGryttjöms+flygfalt!3m4!1s0x465f9f660015c637:0xaf1adca0c6328
53a!8m2!3d60.286048!4d17.4252409
Boende
Begransat med sangplatser pa en först till kvarn basis.
Möjlighet för uppstallning av husvagn/husbil.
Vid önskan köntakta:
Ösvaldö Appelgren pa: sm@skydive.se
Mat
Fruköst – kan köpas pa faltet
Lunch – kan köpas pa faltet
Middag – kan köpas pa faltet, i Tierps centrum finns restauranger öch mataffarer.

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:
Stöckhölms Fallskarmsklubb; www.skydive.se
Svenska Fallskarmsförbundet: www.sff.se
Kontakt
Ösvaldö Appelgren
Möbil: 076-081 33 79
E-pöst: sm@skydive.se

