NM i innendørs kroppsflyging 2015
FS 4 åpen klasse AAA
FS 4 intermediate A
VFS
FF åpen klasse
FF intermediate

Informasjon, regler og tekniske forhold
Voss fallskjermklubb i samarbeid med Voss Vind inviterer med dette til NM i innendørs kroppsflyging
2015. Konkurransen gjennomføres i regi av Norges Luftsportforbund (NLF) og er underlagt Antidoping
Norge (ADN) sitt regelverk.
Arena:
Voss Vind, Oberst Bulls veg 28, 5700 VOSS
Kategorier:
FS 4 åpen klasse AAA, 8 runder inkludert finalerunde
FS 4 intermediate A, 8 runder inkludert finalerunde
VFS, 6 runder inkludert finalerunde
FF, åpen klasse, 6 runder inkludert finalerunde
FF, intermediate, 6 runder inkludert finalerunde
Konkurranse datoer:
Fredag 16 april og lørdag 17 april 2015. Søndag 18 april er reservedag. Det vil være mulig å bestille
treningstid frem til fredag 16 april kl 1300. Konkurransen starter kl 1600 fredag 16 april, og er ferdig
senest kl 1400 søndag 18 april.
Kvalifikasjoner:
 Bare medlemmer og organisasjoner tilknyttet Norges Luftsportforbund/Norges Idrettsforbund
kan oppnå plassering i Norges- og landsdelsmesterskap.
 Utøvere som ikke er norske statsborgere må ha vært bosatt i Norge i minimum 3 år for å kunne
oppnå plassering i Norges- og landsdelsmesterskap (jf. NLF regler).
 Lag må være sammensatt av medlemmer fra samme klubb uansett øvelse.
 En enkelt utøver kan konkurrere for to eller flere klubber i NM, dog ikke i samme øvelse. For å
kunne representere en klubb må utøveren være medlem i klubben de/laget konkurrerer for.
 Alle deltakere må ha erfaring fra tunnell flyging.Deltakere som ikke har erfaring fra Voss Vind må
bli briefet av en Voss Vind instruktør før flyging.

Påmelding:
Påmelding innen 01.03.2015 via eget skjema (vedlagt) som sendes på email til post@vossvind.no.
Påmeldingsavgift:
 Påmeldingsavgift betales ved påmelding til Voss Vind sin konto 9581 05 26573. Merk med «NM
innendørs kroppsflyging 2015», lagnavn, klubb, samt hvilken kategori det gjelder.
 Påmeldingsavgift er 750 norske kroner pr deltaker for FS 4 AAA, A og VFS (totalt 3000 norske
kroner pr lag).
 Påmeldingsavgift er 1000 norske kroner pr deltaker for FF åpen klasse og FF intermediate (totalt
2000 norske kroner pr lag).
 Det betales ikke påmeldingsavgift for en eventuell reserve til lagene.
 Påmeldingsavgiften refunderes kun dersom konkurransen blir kansellert.
 Dersom konkurransen må kanselleres på grunn av tekniske problemer (med Voss Vind) vil det
ikke bli gitt kompensasjon for utgifter til reise og opphold.
Trening:
 Trening kun i forkant av konkurransestart.
 2 x 90 sekunder flytid er inkludert i påmeldingsavgift, tidsplan for dette organiseres av arrangør.
Denne tiden benyttes til å bestemme hastighet (i prosent) dere ønsker å fly på under
konkurransen.
 Alle deltakende lag vil få tilbud om å kjøpe en times treningstid til redusert pris (5400 kr).
Onsdag 14 april samt torsdag 15 april er satt av til dette. Utvidet åpningstid vil tilbys ved behov.
 Deltakende lag er selv ansvarlig for å booke trening.
Utstyr:
 Alle deltakere er selv ansvarlig for å stille i egnet fottøy og klær.
 Voss Vind tilbyr utlån av hoppdress, hjelm og briller ved behov.
 Ørepropper fåes i tunnellen.
Servering:
Kaffe og brus kan kjøpes på automat i tunnellen. Det vil bli solgt varm lunch de dagene konkurransen
pågår, øvrig mat må medbringes av den enkelte (kjøleskap er tilgjengelig). Alkohol er ikke tillatt å nyte
før etter endt flyging.
Video:
 Konkurranserunder blir lastet ned og dømt fra «topp video».
 Kopi av konkurransehopp vil være tilgjengelig etter at konkurransen er ferdig.
 Eget kamerautstyr er ikke tillatt medbrakt inn i flykammer.

Trekning av konkurranserunder:
Trekning av konkurranserunder gjennomføres fredag 16 april kl 1400 (to timer før konkurransestart).
FS 4 åpen klasse AAA: FAI FS4 divepool minus blokk 1 og blokk 13
FS 4 intermediate A: Alle randoms fra FAI FS4 divepool og blokk 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19 og 21.
VFS, FF åpen klasse og FF intermediate: I henhold til F/NLF sin Konkurransehåndbok, utgave desember
2014.
Premiering:
De tre beste lagene i hver klasse blir premiert.
Generelle regler:
 Ved å melde seg på NM i innendørs kroppsflyging 2015 aksepterer alle deltakere reglene satt for
konkurransen. Det vises for øvrig til F/NLF sin konkurransehåndbok samt FAI konkurranseregler
for «Indoor Skydiving» http://www.fai.org/fai-documents for detaljer som ikke er spesifisert i
dette dokumentet.
 Dersom det er behov for å endre reglene for at konkurransen skal kunne gjennomføres på en
god måte vil dette bli tatt opp i eget møte mellom deltakere, dommere og arrangør.
 Et FS 4 lag og VFS lag består av 4 deltakere pluss eventuelt en reserve.
 For FS 4 intermediate A gjelder følgende: Av de 4 som flyr i samme omgang kan en av
deltakerene ha deltatt ubegrenset antall ganger i A klassen, mens de 3 andre ikke kan ha vært
deltaker i FS 4 intermediate A klassen mer enn 3 ganger før.
 Et FF lag består av 2 deltakere pluss eventuelt en reserve.
 For FF intermediate gjelder følgende: De 2 som flyr sammen i hver omgang kan ikke ha vært
deltakere i FF intermediate mer enn 3 ganger tidligere.
 Hver konkurranserunde i FS og VFS består av 35 sekunder arbeidstid.
 For FF er det 45 sekunder arbeidstid for de obligatoriske rundene og 1 minutt arbeidstid for de
frie rundene.
 Arbeidstiden starter når begge føtter til første deltaker forlater gulvet i døråpning inn til
flykammer. For VFS gjelder: Når begge føtter til første deltaker forlater nettet inne i tunnellen.

