Referat etter årlig møte i den internasjonale
fallskjermorganisasjonen (IPC)
1. Bakgrunn
Årlig IPC møte ble gjennomført i Bar i Montenegro i perioden 29-30. januar 2011.
Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportforbund (F/NLF) var representert med Pål Bergan
og Trude Sviggum. Hans Christian Amlie var observatør under møtet 29. januar.
Totalt 29 nasjoner var representert på møtet.

2. Drøfting
2.1.

IPC strategisk plan – oppdatering

IPC sin strategiske plan har blitt noe endret. Dette er de ”nye” fokuspunktene:

Konkurranse format:
•
•

Rask presentasjon av resultater for alle disipliner.
Bedre media dekning av sporten.

Seleksjons prosess til internasjonale konkurranser:
•
•
•

Utvikle materiale for å tiltrekke seg organisatorer.
Velge organisatorer som vet å utnytte seg av sportens markedspotensial.
Finansiering: Ingen penger – ingen utvikling…

Sikkerhet:
•
•

Felles standard ifm innsamling av data til statistikker
Informasjon om sikkerhets saker

2.2.

IPC Formasjonshoppings (FS) komité

FS komiteen ble ledet av Fiona McEachern fra Australia frem til september 2010 da hun
tragisk omkom i en fallskjermrelatert ulykke. Jeg (Trude Sviggum) tok midlertidig over
ledelsen av komiteen frem til årets IPC møte, og ble under møtet offisielt valgt inn som
leder for komiteen.

2.2.1. Endringer til konkurransereglene i FS:
Noen små og ”kosmetiske” endringer i FS regelverket i år:
• Endret ordlyd i pkt 3.3.6 - 3.3.9, 4.2.1 og 4.5.2.
o For detaljer vises til offisielt regelverk.
• Endringer i ”divepool”:
Block 1 – Snowflake – Snowflake

Block 13 – Offset-Spinner

2.2.2. Fremtidige konkurranser
1. ”World Cup/European Championships” (WC/EC) 2011 blir arrangert i perioden 1-7.
august i Saarlouis i Tyskland.
2. 2012:
2.1. EC i Tsjekkia i august eller september.
2.2. WPC/Mondial i Dubai i desember.

2.2.3. Vertikal FS (VFS)
Første kategori konkurranser i VFS arrangeres parallelt med konkurranser i FS. Nasjoner
kan stille med ett lag i VFS.
•

Endringer i VFS regelverket for 2011 er stort sett de samme som endringer i FS
regelverk (ref pkt 2.2.1). I tillegg er det endringer/tillegg til divepool. For detaljer
vises til offisielt regelverk.

2.3.

IPC komité for artistiske grener

Komité for artistiske grener blir ledet av Ronald Overdijk fra Nederland. Norge har ingen
medlemmer i komiteen.

2.3.1. Endringer til konkurransereglene innen artistiske grener:
Store endringer til AE reglene i år, da komiteen har besluttet å gå bort fra ”speed” og
tilbake til ”compulsory routine”. Alle 2011 endringene kan sees her:
http://www.fai.org/parachuting/system/files/AE_changes_to_competition_rules_2011_0.
pdf.
• Arbeidstid i konkurranse runder er 45 sekunder.
• ”The compulsory routine” består av 4 forhåndsbestemte sekvenser, i tillegg til
bevegelser etter lagets eget ønske. Hver sekvens blir dømt på en skala fra 0 til 10.
• En beskrivelse av de ulike ”compulsory sequences” finnes i vedlegg A2 til det
offisielle regelverket. Vanskelighetsgrad blir beskrevet i vedlegg C.

2.3.2. Fremtidige konkurranser
Samme som for FS, se pkt 2.2.2.

2.4.

IPC komité for ”Canopy Piloting”

Komité for ”Canopy Piloting” (CP) blir fra 2011 ledet av Jackie Bruwer fra Sør-Afrika.
Norge har ingen medlemmer i komiteen.

2.4.1. Endringer til konkurransereglene innen CP:
En del endringer i CP reglementet også i år. For detaljer vises til offisielt regelverk.
Følgende pkt har endringer/er nye:
• 4.1.1 (helhjelmer må være uten visir)
• 4.1.3.2 (vekt for vektsjekk skal være tilgjengelig under offisiell
treningsdag/konkurransen)
• 4.2.2 (rødt kort = diskvalifisering fra konkurransen)
• 4.4.1 (resultatet fra forrige kategori 1 konkurranse bestemmer startrekkefølge på
første løft)
• 4.7.2 (problemer med hovedskjerm som ikke fører til kutt kan likevel kvalifisere
for omhopp)
• 4.9 (vind forhold – hele pkt er omskrevet)
• 8.6 (video bevis – hele pkt er omskrevet)
• 9.0 (kåring av vinnere – mye omskriving)
• 10.2.5 (protestgebyr = 50 euro)
• Vedlegg A:
o 4.2 (ulike bane markører)
o 4.5 (markering av sone 0)
• Vedlegg D:
o 3.3 (senter sone grid linjer må være i kontrastfarge i forhold til andre grid
linjer – ikke rød)
• Vedlegg G – nytt vedlegg; forslag til standard dommer signaler

2.4.2. Fremtidige konkurranser
i. WC 2011; bud fra Tsjekkia ble akseptert. Konkurransen vil bli gjennomført i
Klatovy i perioden 22-27 august 2011.
ii. WPC/Mondial i Dubai i desember 2012

2.5.

IPC dommer komité

IPC dommer komité blir ledet av Pia Berggren fra Sverige. Norge har ingen medlemmer i
komiteen.
Dommer komiteen har utarbeidet et ”dommerkurs på nett” (se
http://www.fai.org/parachuting/node/1128). Kurset er en introduksjon til det å dømme
fallskjermhopping. Kurset er et tillegg til eventuelle nasjonale dommer kurs, og gir
deltakeren nødvendig kunnskap til å dømme på nasjonalt nivå.

2.5.1. Cametrix dømme system
Komiteen har i lang tid jobbet med spesifikasjoner for nytt dømmesystem. Etter nøye
vurderinger ble Cametrix anbefalt. Flertallet støttet komiteen sin anbefaling, og IPC vil
inngå kontrakt med Cametrix.

2.5.2. Dommer lister
Dommerlistene for 2011 ble offentliggjort under IPC møtet. Norge har 2 internasjonale
dommere for 2011:
Anna Maria Lund
Steinar Lillås

FS dommer, ”Accuracy Landing” (AL) dommer
Dommer for artistiske grener

3. Konklusjon
Det offisielle referatet fra IPC møtet er tilgjengelig på
http://www.fai.org/parachuting/meetings/2011. Regelendringer for 2011 er gyldige fra 1.
mars 2011, og er publisert på http://www.fai.org/parachuting/documents/sportingcode.
I dette referatet har jeg valgt å fokusere på de grenene som utøves/det konkurreres i her
hjemme. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål!
Trude Sviggum
trudesviggum@hotmail.com

