Predlog pravilnika o razvrščanju opazovalcev za udeležbo na
tekmovanjih v tujini.
1. Vloga vodje opazovalcev
Vodja opazovalcev mora javno – na spletni strani BK objaviti razpis za prijavo
na tekmovanje v tujini najmanj 21 dni pred rokom za prijavo organizatorju
tekmovanja.
Opazovalec se mora po objavi razpisa za tekmovanje v tujini v roku, ki je
določen v razpisu, prijaviti vodji opazovalcev. Vse prijave, ki ne bodo
prispele v roku bomo upoštevali samo v primeru, da je število prijavljenih
manjše od razpoložljivih mest in še ni zasedala komisija za izbor
opazovalcev.
Vodja opazovalcev vodi evidenco vseh tekmovanj, ki se jih je opazovalec
udeležil in jo mora predložiti komisiji za izbor opazovalcev.
Vse prijave na tekmovanja v tujini zbere vodja opazovalcev, ki po izboru
med vsemi prijavljenimi, prijavi opazovalce organizatorju tekmovanja.
Opazovalec se lahko na tekmovanje prijavi sam izključno po povabilu
organizatorja in v primeru, da ne zasede enega od mest, ki jih je organizator
predvidel za opazovalce iz Slovenije.
2. Komisija za izbor opazovalcev
Izbor opazovalcev za tekmovanje v tujini opravi komisija v sestavi vodja
opazovalcev, predsednik BK in delegat FAI, po kriterijih, ki so navedeni v
tem pravilniku.
Komisija mora zasedati najmanj 14 dni pred potekom roka za prijavo
organizatorju tekmovanja v tujini. Izbor komisije je odločilen in ne
potrebuje potrditve s strani BK.
3. Zapisnik
Po izboru komisije se zapisnik zasedanja komisije objavi na spletni strani BK
in se pisno obvesti vse izbrane kandidate.
4. Kriteriji za izbor opazovalcev:
A.
Obvezno je znanje angleškega jezika.
B.

Opazovalec mora imeti veljavno licenco.

C.

Pred udeležbo na tekmovanju v tujini mora opazovalec
sodelovati na najmanj dveh državnih tekmovanjih.

D.

Opazovalec mora sodelovati na enem izmed zadnjih dveh
državnih prvenstev.

E.

Pred udeležbo na svetovnem prvenstvu mora opazovalec
sodelovati na enem tekmovanju v tujini nižjega ranga ( EP,
WAG, FAI ).

F.

V primeru, da je organizator predvidel več mest za opazovalce
iz Slovenije, je eno mesto namenjeno opazovalcem , ki še niso
nikoli sodelovali na tekmovanju v tujini / v primeru svetovnega
prvenstva je eno mesto predvideno za opazovalca, ki se
svetovnega prvenstva še ni udeležil. V primeru, da se je več
opazovalcev prijavilo na to mesto, ima prednost tisti, ki se je
udeležil več državnih prvenstev.

G.

Ostale prijavljene se razvrsti po številu tekmovanj v tujini, ki so
se jih udeležili kot opazovalci po sledečem sistemu:
Udeležba na svetovnem prvenstvu: 2 točki
Udeležba na EP, WAG : 1 točka
Udeležba na tekmi FAI : ½ točke

•
•
•

Izbrani bodo opazovalci, ki so zbrali najmanj točk. V primeru, da
imata dva opazovalca enako število točk, bo izbran tisti, ki je
sodeloval na več DP.
H.

Opazovalcu, ki se je prijavil na izbor za mednarodno
tekmovanje in ni bil izbran zaradi prevelikega števila zbranih
točk, se od skupnega števila točk, ki jih je opazovalec zbral,
odšteje toliko točk, kot bi mu jih prinesla udeležba na tem
tekmovanju.

I.

Točkovanje je javno in bo objavljeno na spletni strani
balonarske komisije.

7. Odpoved udeležbe
Opazovalec se lahko udeležbi na tekmovanju odpove v korist naslednjega v
vrsti, vendar 7 dni pred potekom roka za prijavo organizatorju tekmovanja v
tujini. Opazovalcu, ki odpove udeležbo na tekmovanju, se točke, ki bi jih
tako pridobil prištejejo.
8. Odpoved udeležbe brez razloga
V primeru, da se opazovalec tekmovanja ne udeleži brez tehtnega razloga ali
se svoji udeležbi odpove prepozno, tako da zamenjava opazovalca ni bila
mogoča, se opazovalca kaznuje s prepovedjo udeležbe na mednarodnih
tekmovanjih za dve leti, ki se štejeta od datuma začetka tega tekmovanja.
Kazen izreče komisija za izbor opazovalcev.
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