PRAVILNIK ZA IZBOR DRŽAVNE REPREZENTANCE V LETENJU S
TOPLOZRAČNIMI BALONI (PIDR-TB)
DRŽAVNA REPREZENTANCA
1. Izbor in s estava državne reprezentance
1.1.
Državno repreze nta nco (DR) sest avlja do 20 pilot ov, k i so, g lede na
dosežene t očke po sist emu t očkovanja za razvrst ite v pilotov, raz vrščeni
od 1. do 20. mest a.
1.2.
Državno reprezent anco ločene kategorije (DRL), npr. že nsko ali
mlad ins ko, sesta vlja do 10. pilot ov, ki so , gle de na do sež ene točke po
siste mu t očkovanja za razvr st it ev pilot ov, razvrščeni od 1. do 10. mesta v
posa mezni DRL.
1.3.
DR in DRL po trdi Ba lo narska ko mis ija (BK) na jka sne je do 15.
dece mbra v t ekočem let u in velja za ses tavo DR o z. DRL za na slednje
leto.
1.4.
Za izbo r DR se upošt eva jo samo pr ispeli uradni rezult at i iz
tek movanj FAI in LZS v skup ni kat ego riji.
1.5.
Za izbo r DRL se upošteva jo samo prispe li ura dni rezult at i iz
tek movanj FAI in LZS v loč enih kategor ijah.
2. Pogoji za uvrstitev v DR oz. DRL
2.1.
Član DR oz. DRL je lahko sa mo član LZS z velja vnim špo rtnim
dovo ljenje m.
3. Sistem točkovanja za razvrstitev pilotov v DR oz. DRL
3.1.
Pr i točkovanju za razvr st it ev p iloto v v DR oz. DRL št eje s ešt evek
vse h doseže nih to čk t eko čega leta (100%) in po lovice doseže nih to čk
pretek lega let a (50%).
3.2.
Pr i se števku t očk za posa mezno let o se upošt eva na jve č 3
tek movanja. Izmed teh mo ra bit i v tekočem letu eno t ekmo va nje državno
prvenst vo (raze n v pr imer u, da državno prve nst vo v t ekočem let u ni bilo
izpeljano).
3.3.
V pr imeru, da imata d va t ekmo va lc a enako št evilo točk, ima
prednost tek movalec, k i se je na zadnjem izve dene m državnem prvenst vu
uvr st il više.
3.4.
Postopek za izra čun to čk za posamezno t ekmo vanje:
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Enač be:

T=t+B
t=š-(U-1)
š=Šxp
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Opomba:
vse izraču nane vrednost i se zaokro žajo na najbliž je celo pozit ivno št evilo.
procent tekmo valcev, ki pre jme jo točke na LZS tekmo va nju, s e z viš a na
100% (p=100%), če v istem letu ni bilo o rganiz iranega drža vnega prve nst va.
3.5

Dodatno rangira nje
V koliko r po kriterijih o d 3.1. do 3.4. ni mo žno do loč it i celot ne
reprezentance, se za tekmo valce, ki v zadnjih treh let ih nimajo merljiv ih
rezultatov (računanih v točkah 3.1 do 3.4), upošt eva jo sodelo vanja na
t ekmah po slede čem kriteriju:
-

prvi nivo: Upo števa se so delo vanje na t ekmah v zad njih treh let ih in sicer
za vs ako so delovanje na:
LZS tekmi
1 to čka
Državne m pr venst vu
3 to čke
FAI t ekmi
3 to čke
SP; E P; WAG
4 to čke

-

drugi nivo : Balo narska ko mis ija dopolni reprez ent anco s pilot i, ki s e
pr ijavijo v do loče nem roku. V pr imeru, da ima jo t ekmo valc i po iz vede ne m
prve m a li druge m nivo ju enako št evilo točk, vrstni red do ločijo pr isotni
predstavnik i klubo v z gla sova njem. V primeru da imata dva ali ve č
t ekmova lce v e nako število g lasov, do loč i prednost pri razvrst it vi na jbo lje
uvrščeni t ekmo valec tekočega let a.

-

t ret ji n ivo : Šele ko so vse t e možno st i iz črpane se za do ločitev predno st i
upo rabi žreb.

4. Pravice in dolžnosti članov DR (analo gno velja za člane DRL)
4.1.
Pravico do udeležbe na FAI t ekmo vanjih I. kategorije ima na jbo lje
uvr šče ni p ilot (oziro ma pilot i, od vis no od št evila razpisanih mest za
posa mezno t ekmovanje).
4.2.
Če se član DR, ki ima pr avico do ude lež be, udeležbi na t ekmo vanju
odpo ve, mora to storit i p is no, na nas lo v BK do 30 dni pred rokom z a
prija vo na tek mo vanje. V tem primeru s e pravica prenese na naslednje ga
najbo ljš ega člana DR.
4.3.
V prime ru pra voča sne odpoved i prav ici do udeležbe ene ga ali ve č
čla nov DR, je za koordinacijo v z vez i s preno so m pravice do udelež be
odgo voren direkt or DR.
4.4.
Če se iz med več ka ndidat ov izbrani pilot ne ude le ži tekmo va nja kot
čla n DR in za t o nima opravič ljiveg a r azloga, mu BK izreče 2 let no
prepoved do uvrst itve v DR, ne glede na d osežene rezultate.
4.5.
V primeru, da se t ekmova nja ud eleži direktor DR, mu je č la n DR
dolžan tekom t ekmo valnega po leta, kada r mu čas t o do pušča, sporočati
meteorološke in druge informac ije, ki bi lahko korist ile ostalim čla no m
DR.
DIREKTOR DRŽAVNE REPREZENTANCE
1. Izbor di rektorja državne reprezentance
1.1.
Direkt orja državne reprezent ance (DIR-DR) potrdi BK.
1.2.
Člani BK podajo predlog izbora DIR- DR do 15. decembr a v
tekočem letu. Funkc ija DI R-DR nast opi t ako j po potrditvi in traja 1 leto,
oziro ma do na sto pa novega DIR-DR (kar je prej).
2. Dolžnosti in pravice DIR-DR
2.1.
DIR-DR je zado lže n z a koordinacijo v zvez i s prenoso m pra vice do
udelež be, v pr imer u o dpovedi enega ali več č lanov DR.
2.2.
DIR-DR je zado lžen za pridobiva nje sredste v za DR (po
zmožnost ih).
2.3.
V pr imeru, da je zbranih sredstev za DR (vključujoč de nar na
povračila s st rani LZS) dovo lj, da so pokrit i st roški pr ijave na
tek movanje in stro ški bivanja za vse tek movalce in njiho ve urad no
prija vljene člane ekipe, ima DIR-DR pravico do udelež be na t ekmo vanju
s pokrit imi st roški biva nja na račun z bra nih sre dst ev. Pri tem je
upravičen do iste kat egorije nastanit ve kot tekmovalci in n jiho ve ekipe.
Pot ne st roške so dolžni č lan i DR in DIR-DR krit i sami.
2.4.
V primeru, da s e DIR-DR udeleži t ekmo vanja, je njegova do lž nost
na t ekmovanju po moč pri more bit nih tehničnih težava h, zbiranje in
posredo vanje met eorolo ških in for macij t er zbiranje in posredovanje
infor ma cij med tekmo va lci teko m t ekmova lnega po leta. DIR-DR mora
delo vat i v int eresu ce lot ne reprezentance in je do lža n nudit i s vo jo po moč
vse m člano m DR.

