PRAVILNIK ZA IZBOR DRŽAVNE REPREZENTANCE V LETENJU S
TOPLOZRAČNIMI BALONI (PIDR-TB)
DRŽAVNA REPREZENTANCA
1. Izbor in sestava državne reprezentance
1.1.
Državno reprezentanco (DR) sestavlja do 20 pilotov, ki so, glede na
dosežene točke po sistemu točkovanja za razvrstitev pilot ov, razvrščeni
od 1. do 20. mesta.
1.2.
Državno reprezentanco ločene kate gorije (DR L), npr. žensko ali
mladinsko, sestavlja do 10. pilotov, ki so, glede na dosežene točke po
sistemu točkovanja za razvrstitev pilotov, razvrščeni od 1. do 10. mesta v
posamezni DRL.
1.3.
DR in DRL potrdi Balonarska komisija (BK) najkasneje do 15.
decembra v tekočem letu in velja za sestavo DR oz. DRL za naslednje
leto.
1.4.
Za izbor DR se upoštevajo samo prispeli uradni rezultati iz
tekmovanj FAI, LZS in odprtih državnih prvenstev (ODP) ter odprtih LZS
tekem (OLZS) pod okriljem FA I v skupni kate goriji.
1.5.
Za izbor DR L se upoštevajo samo prispeli uradni rezultati iz
tekmovanj FAI, LZS in ODP ter OLZS pod okriljem FAI v skupni in
ločenih kategorijah.
2. Pogoji za uvrstitev v DR oz. DRL
2.1.
Član DR oz. DR L je lahko samo član LZS z vel javnim športnim
dovoljenjem.
3. Sistem točkovanja za razvrstitev pilotov v DR oz. DRL
3.1.
Pri točkovanju za razvrstitev pilotov v DR oz. DRL šteje seštevek
vseh doseženih točk tekočega leta (100%) in polovice doseženih točk
preteklega leta (50%).
3.2.
Pri seštevku točk za posamezno leto se upošteva največ 3
tekmovanja. Izmed teh mora biti v tekočem letu eno tekmovanje državno
prvenstvo (razen v primeru, da državno prvenstvo v tekočem letu ni bilo
izpeljano).
3.3.
V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk, ima
prednost tekmoval ec, ki se je na zadnjem izvedenem državnem prvenstvu
uvrstil više.

3.4.

Postopek za izračun točk za posamezno tekmovanje:
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vse izračunane vrednosti se zaokrožajo na najbližje celo poziti vno število.
procent tekmovalcev, ki prejmejo točke na LZS ali O LZS tekmovanju, se
zviša na 100% (p=100%), če v istem letu ni bilo organiziranega državne ga
prvenstva.
* V primeru ODP in OLZS v Sloveniji se uporabi samo eno računanje
rezultatov. Končni vrstni red domačih tekmovalcev se določi tako, da se
iz skupnega vrstnega reda rezultatov črta tuje tekmovalce. Tako dobljen
končni vrstni red domačih tekmovalcev po vrsti od prvega do zadnje ga
služi za izračun točk.
** ODP v tujini morajo zadoščati vsaj takim merilom kot pri nas za
izvedbo tekem pod okriljem LZS, torej vsaj 6 domačih tekmovalcev iz 3
klubov in dodatni ostali tuji tekmovalci. Vsi tekmovalci morajo imeti FAI
tekmovalne markice; tekma mora biti pod okriljem državne letalske
panožne zveze, je delegirana, ipd. Skratka, da je tekma izpeljana po
pravilih FAI AXMER oz. AXMERG oz. novejših FAI pravilih.

3.5

Dodatno rangiranje
V kolikor po krit erijih od 3.1. do 3.4. ni možno določiti celotne
reprezentance, se za tekmovalce, ki v zadnjih dveh letih nimajo merljivih
rezultatov (računanih v točkah 3.1 do 3.4), upoštevajo sodelovanja na
tekmovanjih po sledečem kriteriju:
-

prvi nivo: Upošteva se sodelovanje na tekmah v zadnjih treh letih in sicer
za vsako sodelovanje na:
LZS ali OLZS tekmi
ODP v tujini
Državnem prvenstvu ali ODP
FAI tekmi
SP; EP; WAG
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-

dru gi nivo: Balonarska komisija dopolni reprezentanco s piloti, ki se
prijavijo v določenem roku. V primeru, da imajo tekmovalci po izvedenem
prvem ali drugem nivoju enako število točk, določi prednost pri
razvrstitvi najbolje uvrščeni tekmovalec tekočega leta.

-

tretji nivo: Šele ko so vse te možnosti izčrpane se za določitev prednosti
uporabi žreb.

4. Pravice in dolžnosti članov DR in DRL
4.1.
Pravico do udeležbe na FAI tekmovanjih I. kategorije ima najbolje
uvrščeni pilot (oziroma piloti, odvisno od števil a razpisanih mest za
posamezno tekmovanje).
4.2.
Če se član DR ali DRL, ki ima pravico do udeležbe, udeležbi na
tekmovanju odpove, mora to storiti pisno, na naslov BK do 30 dni pred
rokom za prijavo na tekmovanje. V tem primeru se pravica prenese na
naslednjega najboljšega člana DR oz. DRL.
4.3.
V primeru pravočasne odpovedi pravici do udeležbe enega ali več
članov DR ali DR L, je za koordinacijo v zvezi s prenosom pravice do
udeležbe odgovoren direktor DR.
4.4.
Če se izmed več kandidatov izbrani pilot ne udeleži tekmovanja kot
član DR oz. DRL in za to nima opravičl jive ga razloga, mu BK izreče 2
letno prepoved do uvrstitve v DR oz. DRL, ne glede na dosežene
rezultate.
4.5.
V primeru, da se tekmovanja udeleži direktor DR, mu je član DR
oz. DRL dolžan tekom tekmovalne ga poleta, kadar mu čas to dopušča,
sporočati meteorološke in druge informacije, ki bi lahko koristile ostalim
članom DR oz. DRL.

DIREKTOR DRŽAVNE REPREZENTANCE
1. Izbor direktorja državne reprezentance
1.1.
Direktorja državne reprezentance (DIR-DR) potrdi BK.
1.2.
Člani BK podajo predlo g izbora DIR-DR do 15. decembra v
tekočem letu. Funkcija DIR-DR nastopi takoj po potrditvi in traja 1 leto,
oziroma do nastopa novega DIR-DR (kar je prej).
2. Dolžnosti in pravice DIR-DR
2.1.
DIR-DR je zadolžen za koordinacijo v zvezi s prenosom pravice do
udeležbe, v primeru odpovedi enega ali več članov DR oz. DRL.
2.2.
DIR-DR je zadolžen za pridobivanje sredstev za DR oz. DRL (po
zmožnostih).
2.3.
V primeru, da je zbranih sredstev za DR oz. DRL (vključujoč
denarna povračila s strani LZS) dovolj, da so pokriti stroški prijave na
tekmovanje in stroški bivanja za vse tekmoval ce in njihove uradno
prijavljene člane ekipe, ima DIR-DR pravico do udeležbe na tekmovanju
s pokritimi stroški bivanja na račun zbranih sredstev. Pri tem je
upravičen do iste kategorije nastanitve kot tekmovalci in njihove ekipe.
Potne stroške so dolžni člani DR oz. DRL in DIR-DR kriti sami.
2.4.
V primeru, da se DIR-DR udeleži tekmovanja, je njegova dolžnost
na tekmovanju pomoč pri morebitnih tehničnih težavah, zbiranje in
posredovanje meteoroloških informacij ter zbiranje in posredovanje
informacij med tekmovalci tekom tekmovalnega poleta. DIR-DR mora
delovati v interesu celotne reprezentance in je dolžan nuditi svojo pomoč
vsem članom DR in DRL.
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