KAPIKAYAFEST YAMAÇ PARAŞÜTÜ BRANŞI FESTİVAL KURALLARI
1. FESTİVAL BİLGİLERİ
1.1 FESTİVAL ADI : Kapıkayafest 2018- 2.Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali
1.2 FESTİVAL YERİ: Samsun Bafra Kapıkaya Mahallesi
1.3 FESTİVAL TARİHİ: 25 – 29 Temmuz 2018
1.4 KAPSAM: Festival içinde yer alacak her spor dalının o branşa ait direktörü olacaktır. Yamaç
Paraşütü branşı THSF Yamaç Paraşütü Yarışma Dışı Etkinlikler Yönetmeliği’ne uygun olarak
yapılacaktır.
2. FESTİVALİN AMACI
Festivalin amacı; güvenli ve uygun koşullarda uçuş ortamı sunarak pilotların becerilerini arttırmak,
Kapıkaya Bölgesinin olağanüstü manzarasını ve uçuş koşullarını yamaç paraşütü camiasının
hizmetine sunmak ve pilotlar arasındaki dostluk ve iletişimi arttırmaktır.
3. ORGANİZATÖR
a) Bafra Belediyesi. Festival Yamaç Paraşütü Direktörlüğü organizatör adına A. Alim Yıldırım
Web adresi: www.kapikayafest.com
4. FESTİVAL YAMAÇ PARAŞÜTÜ GÖREVLİLERİ

Yamaç Paraşütü Festival Direktörü: Alim Yıldırım
Kalkış Pisti Sorumlusu:
İniş Alanı Sorumlusu:
Güvenlik Koordinatörü: Alim Yıldırım
Transfer Sorumlusu:
5. FESTİVAL YAMAÇ PARAŞÜTÜ PROGRAMI
25.Tem.18
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
18:00 - 19:00
21:30

Kayıtlar
Uçuşlar
Yemek
Gün sonu ve Kamp eğlenceleri

09:00 - 10:00
10:00
19:00
19:00 - 20:30

Resmi açılış seremonisi
Kalkış pistine hareket
Merkezde buluşma
yemek ve kamp eğlenceleri

09:00
10:00
18:00
19:00 - 20:30

Kalkış pistine hareket
Uçuşlar
Merkezde buluşma
Yemek ve Kamp eğlenceleri

09:00
10:00
18:00

Kalkış pistine hareket
Uçuşlar
Merkezde buluşma
Yemek ve Kamp eğlenceleri

26.Tem.18

27.Tem.18

28.Tem.18

19:00 - 20:30
29.Tem.18

09:00
10:00
18:00

Kalkış pistine hareket
Uçuşlar
Kapanış seremonisi

6. FESTİVAL YAMAÇ PARAŞÜTÜ KATILIM KOŞULLARI
6.1 PİLOT SEVİYESİ
GSM (THSF) Sporcu Lisansına sahip olan, en az SIV başlangıç eğitimini tamamlamış veya yelken
uçuş eğitimi almış ve/veya termik uçuşu eğitim ve tecrübesine sahip pilotlar katılabilir. Bu kriterlere
uygun olmayan pilotlar kendileri dışında diğer pilotları da tehlikeye sokacaklarını unutmamalıdır. GSM
sporcu lisanslarının 2018 yılı vizelerinin yapılmış olması gereklidir.
6.2 FESTİVAL KATILIM ÜCRETİ
Festival katılım ücreti yamaç paraşütü pilotları için ücretsizdir. festival sırasında kamp kurmak şartıyla
kamp alanı kullanımı , transfer hizmetleri, festival tişörtü ve yemekler de ücretsizdir..
6.3 PİLOT KAYITLARI
Yarışmaya katılacak pilotlar ön kayıtlarını www.kapikayafest.com web adresinden yapacaklardır.
6.4 SİGORTA
Festivale katılacak pilotların SGK(SSK) veya ferdi yamaç paraşütü kaza sigortası olması yeterlidir.
Her pilot ferdi kaza sigortası veya SGK güncelliğini kanıtlar nitelikte dokümanı kayıt sırasında teslim
etmelidir.
6.5 KONTENJAN
Festival kontenjanı 250 ulusal + 50 uluslararası pilot olarak belirlenmiştir.
6.6 KONAKLAMA
Kamp Alanı (Çadır konaklama-İsteyenler kendi imkanları ile Bafra ilçesinde otelde kalabilir.)
6.7 KUMANYA
Kampta dağıtılan sıcak yemek ve kahvaltı
7. UÇUŞ BÖLGESİ
Yarışma için kullanılacak kalkış noktası Kapıkaya kalkış pistidir. Pistin deniz seviyesinden yüksekliği
700 mt.dir.Take –off koordinatları 41 derece 21’43.32”K 35 derece 47’9.61”D dur.
8. FESTİVAL GENEL KURALLARI
8.1 PİLOT KAYITLARI
Tüm pilotlar festival başlamadan önce kayıtlarını yaptırmış olmalı ve güvenlik brifingine katılmış
olmalıdır.
8.2 EKİPMAN
Uçuş ekipmanları Yamaç Paraşütü EN Standartlarına uygun olmalıdır. Tüm pilotların EN 966
standartlarına uygun kask kullanmaları zorunludur. Tüm pilotlar standartlara uygun yedek paraşüt
taşımak zorundadır. Festival Yamaç Paraşütü Direktörü ekipman kontrollerinde gerekli gördüğü
durumlarda pilotları uyarır veya gerektiğinde uçuşları durdurabilir.
8.3 KURALLAR
Pilotların ve katılımcıların, organizasyonun oluşturmuş olduğu kurallara ve uygulamalara uyması
gerekmektedir, zira bu uygulama ve kurallar tüm pilotlar ve katılımcıların güvenliği için
uygulanmaktadır.

Tüm katılımcı pilotların festival programındaki zamanlamalara uyması (brifingler, ulaşım, geri bildirim
… gibi) gerekmektedir.
Uçuşlar sırasında güvenlik telsiz frekansı kullanılacaktır. Her pilotun çalışır durumda VHF telsiz
bulundurması gerekmektedir. Telsizin çalışır durumda ve pilinin dolu olması pilotun
sorumluluğundadır.
Kapıkaya Uçuş Bölgesi son derece güzel bir uçuş noktası olmasına rağmen özellikle pilot sayısının
artması ile kalkışta, havada ve iniş sırasında trafik kurallarının dikkatli uygulanması gereken bir
bölgedir. Herhangi bir sorun yaşanmaması için Yamaç Paraşütü Festival görevlileri kalkış pisti, iniş
pisti ve uçuş sırasında güvenlik telsiz frekansından duyurular yaparak pilotlara yardımcı olacaktır.
8.9 KALKIŞ
Kalkışların düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasından sorumlu kalkış pisti görevlileri pilotlara
yardımcı olacaktır. Kalkış pisti veya havadaki trafik veya acil bir durum sebebi ile kalkış pisti geçici
olarak kapatılabilir. Bu gibi durumlarda pilotların kalkış sorumlularına yardımcı olması gerekmektedir.
Festival Yamaç Paraşütü Direktörü gerekli gördüğü durumlarda kalkışları durdurabilir veya başlatabilir.
9. BRİFİNG
Festivalin ilk günü yapılacak genel brifinge tüm pilotların katılması zorunludur. Bunun dışında program
akışı ile ilgili yapılacak değişiklikler yarışma merkezine konulacak duyuru panosunda yazılı olarak veya
telsiz güvenlik frekansından yapılacaktır. Tüm katılımcıların bu duyuruları takip etmesi gerekmektedir.
10. GÜVENLİK
10.1 TELSİZ
Pilotların uçuşlar esnasında telsiz kullanmaları zorunludur. Uçuş sırasında VHF bandı kullanılacaktır
ve VOX kullanımı yasaktır. Bu frekans gerekli olmadıkça meşgul edilmeyecektir.
Uçuşlar esnasında tüm pilotlar Güvenlik frekansını açık tutacaklardır. Festivalde kullanılacak olan
Güvenlik Frekansı ……….. MHz olarak belirlenmiştir ve güvenlik ile ilgili konular dışında bu frekanstan
konuşulmayacaktır.
10.2 İNİŞ GÜVENLİĞİ
Festival uçuş alanına ya da festival uçuş alanı dışındaki yerlere iniş zorunluluğunda; inilecek yerde
bulunabilecek yüksek gerilim hatlarına, elektrik ve telefon hatlarına, ağaçlara, evlere ve diğer yeryüzü
engellerine dikkat edilmesi ve herhangi bir kazadan kaçınılması için azami dikkat gösterilmesi
gerekmektedir. Bölgenin birbirini kesen vadi yapısı ve nehir baraj gölü yüzünden acil iniş alanları
arazide dağınık yerlerdedir. Pilotların acil iniş kararları vermeleri durumunda görevlilere konum bilgisi
vermesi gerekmektedir.
10.3 AMBULANS ve KURTARMA
Yarışma boyunca ambulans ve arama kurtarma ekipleri hazır olacaktır.
10.4 BULUT UÇUŞU
Bulut uçuşu tehlikeli olmasının yanı sıra diğer pilotlar ile trafik sorunu yaşatabileceği için yasaktır.
10.5 KALKIŞ ALANI ÜZERİNDE TERMİK DÖNÜŞÜ
Kalkış yapan pilotlar, diğer pilotların temiz bir kalkış yapabilmesi için kalkış alanı önünde alçak irtifada
termik dönmeyecekler ve tehlikeli yaklaşmalarda bulunmayacaklardır. Bu kuralı ihlal eden pilotlar
Direktör tarafından uyarılır tekrarında festivalden men edilebilir.
- SON -

