Indoor
Wingsuiting
Stockholm

Första Öppna Svenska Riksmästerskapen
i vingdräktsflygning inomhus 2018
Flygklubben Indoor Wingsuiting Stockholm i samarbete med Svenska
Fallskärmsförbundet (SFF), Svenska Flygsportförbundet (FSF) och Indoor Wingsuit
Stockholm bjuder in till första öppna svenska riksmästerskapen i inomhus
vingdräktsfygning. Tävlingen är öppen vilket innebär att andra nationer än Sverige
kan anmäla sig.

Syfte
Etablera och utveckla tävling i vingdräktsfygning inomhus, kora svensk riksmästare
samt sätta svenska rekord i vingdräktsfygning inomhus. Tävlingen syftar även till att
utbyta erfarenheter och stärka vänskapen mellan vingdräktsfygare runt om i Sverige
och från andra nationer, samt sprida information om vingdräktsfygning inomhus.

Datum
Lördag 1 december 2018.

Plats
Indoor Wingsuit Stockholm
Ranhammarsvägen 14
168 67 Bromma

Om vindtunneln
Indoor Wingsuit Stockholm är världens första lutande vindtunnel för vingdräktsfygning
inomhus. Tävlingen sker i fygkammarens inglasade del och är väl synlig för åskådare
från ljudisolerade läktare. Särskilt utrymme för television och andra media kommer att
reserveras på alla plan i byggnaden.

Officiell informationskanal
https://www.facebook.com/events/1110495265793205/

Tävlingsgrenar
Tävlingen sker i grenen Acrobatic Wingsuit Flying och sker i enlighet med FAI
Competition Rules for Wingsuit Flying anpassade till inomhusfygning. Varje lag
innehar 2 akrobater.

Tävlingsvillkor
Tävlande måste inneha giltig licens för vingdräktsfygning inomhus och vara godkänd
för alla fygmanövrar i tävlingspoolen, samt ha godkänd utrustning (se nedan).
Alla klubbar och nationer kan delta med lag i tävlingen.
För att tävlingen ska genomföras måste minst två lag vara anmälda.
Medaljer delas ut i enlighet med FSF:s Generella tävlingsregler.

Anmälan
Anmälan sker genom att meddela tävlingsorganisationen via e-post (se nedan) samt
betala in tävlingsavgiften. Anmälan och tävlingsavgiften ska vara
tävlingsorganisationen tillhanda senast lördag 24 november 2018.
Anmälan sker till competition@indoorwingsuitingclub.com och ska innehålla
information om lagets namn samt följande information om de båda tävlande
akrobaterna: Namn, födelsedatum, nationalitet, klubbtillhörlighet, telefonnummer, epost, samt närmast anhörigs namn och telefonnummer.
Anmälningsavgiften är 2400 kr/lag (1200 kr/deltagare) och betalas till Skandinaviska
Enskilda Banken (SEB) konto: Kontonr: 3447554 Clearingnr: 5222
BIC: ESSESESS IBAN: SE3550000000052223447554
Märk inbetalningen med RM2018+Lagnamn.
I anmälningsavgiften ingår tre minuter infygningstid per lag plus tävlingsfygtid 7
sekunder (500 kr/deltagare) och tävlingsomkostnader (700 kr/deltagare). Lån av
vingdräkt, integralhjälm och ryggskydd ingår. Resa, boende och transport till/från
tävlingen ingår inte i anmälningsavgiften. Den ofciella anmälan är bindande.
Tävlingsavgiften är återbetalningsbar enligt FAI Sporting Code Section 5, Chapter
4.4.5.
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Utrustning
Vingdräkt, integralhjälm och ryggskydd är obligatorisk utrustning och kan lånas
kostnadsfritt på plats. Man får ha egen utrustning men den måste formellt godkännas
genom en uppfygning. Denna uppfygning ingår ej i anmälningsavgiften.

Protestavgift
500 kr som återbetalas om protesen bifalles. Avslås protesten tillfaller avgiften SFF:s
tävlingsfond.

Preliminärt tävlingsschema (med reservation för ändring)
Incheckning och infygning kl. 8-11.00
Lottning och lagbriefng kl. 11.00
Tävlingen börjar kl. 12.00 och avslutas senast kl. 16.00
Avslutning och prisutdelning sker senast en timme efter avslutad tävling.

Mat och boende
Mat och boende ingår inte i anmälningsavgiften. Mornington Hotel Bromma erbjuder
reducerade priser för tävlande. Kontakta info@inclined.se för mer info.

Tävlingsorganisationen
Tävlingschef: Åsa Hallander
Chefsdomare: Richard Bennett (Kanada)
Teknikansvarig: Peter Georén
Funktionärsansvarig: Johan Strömberg
SFF controller som står utanför tävlingsorganisationen: Lena Kaulanen

Kontakt
Vi frågor kontakta tävlingsledningen: competition@indoorwingsuitingclub.com

